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ВСТУП 

Кредитний модуль «Основи конструювання упаковок» належить до 
циклу дисципліни професійної підготовки бакалаврів з галузі знань 13- 
Механічна інженерія, спеціальності 131 Прикладна механіка. Предметом 
кредитного модуля є процеси конструювання і дизайну тари та упаковки 
різного призначення. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей: 
- застосовуючи принцип художньої композиції обгунтовано обирати 
вид, форму, матеріал та колір упакування,  
- використовуючи вимоги щодо змісту інформативних написів на 
упаковці складати їх на упакуванні відповідно до виду упакування,  
-використовуючи методику розрахунку упакувань простої 
геометричної форми із різних матеріалів розраховувати розміри 
упаковки, розрахувати і конструювати основні елементи упаковки, 
виготовленої із полімерного матеріалу, паперу, картону.  
-використовуючи каталоги для аналогів упакувань обирати елементи 
дизайну стосовно певного продукту, користуючись розумовими 
образами упакувань відомих продуктів.  
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Розділ І Основи художнього конструювання упакувань  
 

ЛЕКЦІЯ 1 Вступ. Мета і завдання дисципліни. Основні поняття. 
Історія розвитку упаковки 
 

  У повсякденному житті кожна людина використовую багато різних 
речей, які поєднує одна спільна риса – всі вони потрапляють в наш дім в 
упаковках. Упаковки можуть бути різної форми – це і коробки, і пляшки, і 
туби, можуть бути вироблені з різних матеріалів – картону, тканини, скла, 
пластику. Вони починають своє існування разом з розміщенням в них 
товаром і завершують свою службу після його видалення з упакування або 
деякий перебувають в нашій оселі на полицях підзрекальників, шаф, 
холодильків. Із завершенням строку своєї корисної служби упаковка 
повинна бути утилізована, тобто використану для виробництва іншого 
корисного продукту.  

Що ж таке упаковка, які функції виконує сучасне пакування, як 
упаковка розробляється, виготовлюється і існує в сучасному світі?  Згідно 
Національного стандарту України [1], упаковка – це засіб або комплекс 
засобів, які забезпечують захист продукції від пошкоджень та втрат, 
забруднень, від дії оточуючого середовища, а також забезпечують процес 
обороту. Тара – це основний елемент упаковки, являє собою виріб для 
розміщення продукції. Поряд з основними завданнями тара та упаковка 
виконує додаткові функції – слугує переміщенню, транспортуванню, 
складуванню товару, виконує маркетингові та рекламні функції, має 
відповідне маркування. Тобто, упаковка може складатися з одного або 
декількох елементів, передбачає виконання основних та додаткових 
функцій, а саме містить товар, інформує, рекламує, зберігає, дозволяє 
зручно користуватися товаром, сприяє зручному переміщенню і т.і. Все 
назване повинно бути враховано і поєднано в конструкції і зовнішньому 
оформленні будь-якої упаковки. 

Виникнення упаковки у сучасному її розумінні міцно пов'язана із 
потребою людини зберігати, транспортувати і продавати продукти 
власного виробництва, тобто із виникненням у суспільстві товарно-
грошових відносин. Потреба в зберіганні і переміщенні здобичі виникали 
ще у первісної людини і потреби ці задовольнялися виходячи з наявних на 
той час природних засобів – листя рослин, шкур тварин, тощо. Хронологія 
розвитку упаковки тісно пов'язана із виникненням та застосуванням для 
виготовлення пакувальних засобів нових матеріалів, технологій 
виготовлення, вдосконалення художнього оформлення. Безумовно, 
прабатьками упаковки були звичайні побутові речі – корзини з лози, посуд 
з глини, мішки зі шкір тварин. Розглянемо хронологію розвитку упакувань, 
вироблених із різних матеріалів. 
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1.1 Глина та гончарство 

Вважається, що найдавнішим штучним матеріалом, створеним 
людиною, є кераміка.  Походить слово від давньогрецького κέραμος — 
глина — це вироби із неорганічних матеріалів та їх сумішей з 
мінеральними доданками, які формуються, випалюються та охолодуються 
[2]. В давнину глина була основним матеріалом для виготовлення посуду у 
всіх осілих народів. Спочатку глиною обмазували плетені кошики, щоб в 
них можна було зберігати рідини. Найдавніші випалені глиняні предмети 
які були вироблені 20 тис.років тому, знайдені в Сяньжэньдон в 1993 р.. 
Безпосередньо глиняна тара з'явилася на Стародавньому Сході в 4-3 
тисячолітті до Р.Х., коли були винайдено гончарне коло, а також горн для 
випалювання керамічних виробів. Найдавнішою глиняної «упаковкою», 
що дійшли до нас, вважається керамічна посудина, знайдена в 1922 році 
при розкопках поселення шумерів в горах Західного Ірану, її вік становить 
не менше 5 тисяч років. Аналіз осаду на дні посудини показав, що в ньому 
колись зберігалося пиво. Подібні глечики шумери використовували і для 
зберігання вина. Для збереження рідини глечики закупорювалися шматком 
невипаленої глини, яка розбухала як корок і не пропускала повітря 
всередину посудини.  

В Стародавній Греції виготовляли різноманітний глиняний посуд, 
найвідомішою формою якого є амфора. Це ємність з  невеликими ручками 
нагорі та заокругленим днищем, що сприяло більш рівномірному 
розподілу тиску. Амфори були ідеальні з точки зору стародавньої 
логістики. Вони легко вкладалися в кілька шарів в трюмах кораблів і на 
складах, а зв'язані пліч-о-пліч істотно спрощували навантажувально-
розвантажувальні роботи. В амфорах перевозили і зберігали різноманітні 
продукти, але найчастіше рідини: вино, масло, воду [3]. Амфори, покриті 
глазур'ю, були придатні для багаторазового застосування, а неглазуровані 
були одноразовими і після використання знищувалися. Поблизу Риму існує 
штучний пагорб Монте Тестаччо, який майже повністю складається з 
осколків амфор.  

Близько 1500 року до Р.Х. на амфорах з'явилася маркування, 
прообраз сучасних етикеток. На поверхню винних амфор наносилися 
докладні відомості про вік вина, сорт і місце зростання винограду, сухе це 
вино або солодке. На рис.1.1 зображена скульптура гончара і гончарні 
вироби, Музей гончарства, с. Опішне, Полтавської обл., на рис.1.2 – 
давньогрецькі та шумерські глиняні вироби. 
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Рис. 1.2 Вироби з глини – давньогрецькі та шумерські 
 

Важливі дати. 6 тис.років до н.е.  гончарне виробництво виникло в 
Давньому Єгипті; 4-3 тис.років до н.е. на Древньому Сході з'явилося 
гончарне коло;   близько 1500 тис. років до н.е. - на амфорах з'явилися 
перші маркування. 

 

 

Рис. 1.1. Гончар і гончарне коло 
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 1.2 Гончарство в Україні 

Україна багата на поклади нерудних матеріалів – вогнетривких і і 
каолінових глин різноманітних забарвлень, що спричинило розвиток 
керамічного промислу ще в найдавніші часи. Особливе значення для нас 
має трипільська мальована кераміка кінця енеоліту (2500-2000 рр. до 
Різдва Христового). Її форми та оздоблення вплинули на весь подальший 
розвиток української кераміки [4]. 

Із VII століття починається слов'янська доба у розвитку української 
кераміки. Темно-сіру кераміку цієї доби прикрашено орнаментом у вигляді 
паралельних і хвилястих лінії, насічок, зірочок). У княжу добу (Х - ХІІІ 
століття) керамічне виробництво стає мистецьки довершеним і 
перетворюється на справжній промисел. Саме з цого часу починається 
застосування більш досконалого ножного гончарного кола, 
вдосконалюється рецептура сировини, випалювання, а на межі Х-ХІ 
століть відкрито спосіб обробки каолінової глини. Окрім посуду, 
виготовляють також ліплені фіґурки людей і тварин, предмети релігійного 
спрямування, досконалою стає технічна кераміка для будівництва: цегла, 
плитки, кахлі, архітектурні деталі. Після короткого періоду занепаду 
керамічного виробництва в XIV - XV столітті з кінця XV століття 
починається його нове піднесення. З'являються цехові орґанізації гончарів. 
У XVII - XVIII століттях на Гетьманщині і Поділлі керамічний промисел 
сягає чергових висот. Стиль українське бароко привносить елементи 
стриманої декоративності і насиченості кольорів, з'являються ориґінальні 
орнаментальні мотиви. Центри і осередки гончарства розміщені по 
території України відповідно до покладів гончарної глини. Серед 
найважливіших гончарських реґіонів, визначальними є Сокальщина, 
західне Поділля, східне Поділля, Полтавщина, Полісся, Підляшшя, 
Чернігівщина, Київщина, Слобожанщина, Буковина й Закарпаття. 
Основними різновидами виробів гончарів з цих місцевостей є різноманітні 
типи посуду - горщики, гладущики, глечики, миски і полумиски, дзбанки, 
куманці, макітри, ринки, баклаги, барильця, баньки; декоративний посуд 
скульптурного характеру (баранці, леви, коники, півники), різні іграшки 
(півники, коники, баранчики, свищики та ін.), кахлі, черепиця, цегла, тощо. 
Значні осередки керамічного виробництва виникли на Київщині — це 
Дибинці, Васильків, Канів, Нові Петрівці, Моринці, Гнилець; на 
Полтавщині — Опішня, Хомутець. Комишня; на Чернігівщині — Ічня, 
Городня, Короп, Ніжин, Олешня, Кролевець, Шатрищі; на Поділлі — 
Бубнівка, Бар; на Західній Україні — Косів, Коломия, Ужгород, Хуст, 
Ольхівка, Дубовинка; на Харківщині — Ізюм, Просяне, Нова Водолага; на 
Волині — Рокита, Дубровиця, Володимир-Волинський та ін. Вироби цих 
гончарських центрів мали спільні риси, але водночас і локальні 
особливості. Так, славнозвісний опішнянський посуд вирізнявся 
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тонкостінністю, дво-трикольоровим розписом у вигляді кривулин, рисочок, 
крапочок ощо. Опішня славилася також декоративною скульптурою та 
дитячою іграшкою. Для Волині є характерною кераміка сірого, чорного, 
синьо-чорного кольорів — сиваки. Їхній декор складався з різноманітних 
ліній, що утворювали своєрідні візерунки — сосонки, стовбики, ялинки, 
клітини. Подільська кераміка відзначалася вогнево-червоним тлом та 
оригінальною орнаментикою — пишні квіти, гілки з плодами, грона 
винограду. Посуд деяких чернігівських майстрів оздоблювався 
специфічною технікою бризок і патьоків. Майстри Косова створили 
високохудожню техніку гравірованого розпису, оригінальної формі кахлі, 
світильники, розписні миски і багато інших неповторних виробів [5]. У 20-
30-ті роки ХХ століття значної шкоди гончарному промислові в Україні 
завдала примусова колективізація, що спричинила скорочення кількості 
гончарів-кустарів. Певного пожвавлення гончарство зазнало у повоєнні 
роки, однак 1960-80-ті роки гончарське ремесло стало знову занепадати. За 
роки незалежності України спостерігається тенденція до певного 
відродження давніх традицій, зокрема в Опішні, Гавареччині та ін. 

Технологія виготовлення кераміки з прадавніх часів практично не 
змінилася і передбачає: а) добування і приготування глини; б) формування 
виробу; в) випалювання. Технологічне виробництво залишається спільним 
для усієї території України. Розмальовують вироби пензлем, орнамент 
рисують рильцем на поверхні підсушеної, ще не випаленої посудини. 

В наш час для упаковки кераміка використовується мало, лише для 
упакування сувенірної продукції; за формою виробу глиняні глеки, баньки, 
баклаги нагадує сучасна скляна тара.  

 

1.3 Скляна тара 

Скляна тара - одна з найдавніших видів упаковки. Вважається, що 
рукотворне скло було відкрито випадково. За однією з версій скло було 
побічним продуктом гончарства. Перші глиняні вироби випалювалися в 
звичайних ямах, виритих в піску, а паливом служила солома або очерет. 
Зола, що утворюється при згорянні при високотемпературному контакті з 
піском давала склоподібну масу. За іншою версією мореплавці висадилися 
на піщаному березі в Сирії і для приготування їжі розпалили вогонь, але не 
знайшли великих каменів для того, щоб поставити горщик і використали 
для цього великі шматки селітри із вантажу корабля. Від сильного жару 
селитра розплавилася, з’єдналася з піском і утворила рідке скло. 

Перші емності зі скла з'явилися в Єгипті і Сирії в другій половині 4 
тисячоліття до Р.Х. Це були пляшечки і флакони, призначені для помад, 
фарб для обличчя і пахощів. Існували пляшечки різної форми - круглі, 
овальні, плоскі, високі і тонкі (рис.1.3). Відомо, що власне скло єгиптяни 
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виготовляли біля 1500 р. до Р.Х. Оригінальні флакони виготовлялися у 
формі фігурки людини або тварини, овоча або фрукта, з різнокольорового 
скла і декорувалися за допомогою гнучких смужок розігрітого скла. Перші 
вироби формувалися шляхом намотування кварцової пасти навколо 
металевого стрижня або занурюванням стрижня в розм’якшене скло. Коли 
скло остигало, стрижень виймали. Потім заготовку шліфували і 
декорували. Склодувна трубка, винайдена фінікійцями в 1 столітті до Р.Х., 
істотно спростила, а також здешевила процес виробництва скляних 
посудин. Склодувна технологія набула широкого поширення в 
Стародавньому Римі. В XIII столітті центром скляного виробництва стала 
Венеційська республіка. Флакони і посуд з кольорового і «молочного» 
скла виготовлялися на острові Мурано. Вироби майстрів острова були 
справжніми витворами мистецтва,  вони прикрашалися опуклими 
рельєфними малюнками із зображенням квітів, плодів і сценок з античної 
міфології. Закупорювали пляшки пробками, а поверх найчастіше заливали 
воском, на якому виготовлювач продукції ставив свою печатку. Секрети 
виробництва венеційського скла ретельно охоронялися.  

Міцні товстостінні пляшки і пляшки з темного скла з'явилися 
завдяки впровадженню запатентованою в 1611 році в Англії печі для 
випалу скла, з використанням в якості палива кам'яного вугілля, яке 
замінило дрова. Завдяки новій технології випалу скляні вироби стали 
міцнішими та дешевшими. В результаті пляшки і флакони перетворилися 
на зручні ємності для різноманітних продуктів.. Так в Лондоні в XVII 
столітті в скляній тарі з етикеткою стали продаватися «патентовані» 
лікарські засоби - еліксири, бальзами і пілюлі. Саме це прийнято вважати 
початком сучасної упаковки. Промислове виробництво скляної тари 
почалося з винаходом процесу виробництва пресованого скла в 1824 році. 
В кінці XIX століття, завдяки автоматизації процесу виробництва пляшок 
американським інженером Майклом Оуенсом виробництво склотари стало 
масовим. Скляна широкогорла тара банка вперше з'явилася на початку 
XIX століття і першим розфасованим в неї продуктом став  апельсиновий 
джем шотландця Джента Кейлера. Гвинтова кришка, винайдена в 1872 
році, зробила застосування банок і пляшок набагато зручніше. Металева 
кронен-пробка для закупорки пляшок була винайдена та запатентованої 
Вільямом Пейнтера в 1892 році. Саме йому належить відоме висловлення, 
що найбільш вигідним товаром є той, який необхідно викидати відразу 
після використання. 

Важливі дати. I сторіччя. до Р.Х. техніка видування скла винайдена 
фінікійцями. XIII сторіччя -  центр скляного виробництва - Венеційська 
республіка. 1611 р. - в Англії запатентовано печі для випалювання скла. 

1872 р. - з’явилася гвинтова кришка для банок і пляшок.  
1892 р. -  запатентована кронен-пробка.  
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1903 р. - Михаэль Дж. Оуэнс запатентував повністю 
автоматизований верстат для видування скляних пляшок. 

 

 
1.4 Дерев'яна тара 

Час і місце виготовлення першої дерев’яної діжки достеменно 
невідомо. Перша згадка про бочку приписується Геродоту і датується 500р. 
до Р.Х. [6]. У Північній Італії, Франції й Бельгії діжки використовувалися 
для зберігання й транспортування вина. В XІ сторіччі бондарі (професія 
людей, які виготовлюють діжки) з'являються в північних країнах Європи. 
Різні види деревини призначаються для діжок різного застосування - дуб 
використовувався для виготовлення діжок для вологих продуктів, а сосна - 
для сухих.    

Важлива дата.  В 1375 р. встановлено стандарт для "бочок з 
оселедцем". Ліга "Ганза" ухвалила рішення щодо того, що бочка з 
оселедцем повинна мати певний об’єм (еквівалентний сучасному значенню 
117,36 л) [8] . Ця міра була прийнята також для олійного виробництва. 

 

 
Рис.1.3 Скляний посуд 
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1.5 Папір і паперові пакети 

Китайські літописи повідомляють, що папір був винайдений в II 
столітті Цай Лунем [7]. В VI - VIII сторіччях виробництво паперу існувало 
в Середній Азії, Кореї, Японії та інших країнах Азії. В XI - XII століттях 
папір з'явився в Європі, де незабаром замінила тваринний пергамент. З XV 
- XVI століть, у зв'язку з поширенням книгодрукування, виробництво 
паперу швидко зростає. Папір виготовлялася досить примітивно - ручним 
подрібненням маси дерев'яними молотками в ступі і вичерпуванням її 
формами з сітчастим дном. Велике значення для розвитку виробництва 
паперу мав винахід в другій половині XVII століття розмелювального 
апарату - ролу. Наприкінці XVIII століття застосування ролів вже 
дозволяло виготовляти велику кількість паперової маси, але ручний відлив 
(вичерпування) паперу затримував зростання виробництва. У 1798 р. 
Н.Л.Робер (Франція) винайшов машину для виготовлення паперу, чим 
механізував відлив паперу шляхом застосування нескінченно сітки, що 
рухається. В Англії брати Г. і С.Фурдріньє, які купили патент Робера, 
продовжили працювати над механізацією відливу і в 1807 р. запатентували 
папероробну машину. Це дало початок подальшого вдосконалення 
процесу, що завершилася виготовленням першого верстату для 
виготовлення паперу в рулонах. До середини XIX століття папероробна 
машина перетворилася в складний агрегат, що працює безперервно і 
значною мірою автоматично. У XX столітті виробництво паперу стає 
потужною високомеханізованої галуззю промисловості з безперервно-
потокової технологічною схемою, потужними теплоелектричними 
станціями і складними хімічними цехами з виробництва волокнистих 
напівфабрикатів. 

Попередником паперового пакету були шкіряні, джутові і бавовняні 
мішки, що призначалися для зберігання і транспортування сипучих 
продуктів. Розвиток паперової промисловості в Європі сприяв появі 
паперового пакета на початку XVIII століття. Паперовий пакет був легший 
і дешевший за шкіряні і ткані мішки, а написи і малюнки на його поверхню 
можна було наносити друкарським способом. В Європі, паперові пакети 
використовувалися для упаковки тютюну, пудри, борошна, зерна і 
різноманітної бакалії. 

Перший верстат для виробництва паперових пакетів з'явився в 
Пенсільванії в 1852 році. Така упаковка істотно полегшувала перенесення 
покупок, недоліком була низька міцність пакетів.  Проблему вирішив 
винахідник Лютер Кроуелл. Він придумав паперовий пакет з плоским 
дном, і в 1870-му році запатентував технологію його виготовлення.  

Альтернативи паперовому пакету не існувало до 1957 року, коли в 
США була розроблена і запущена перша в світі автоматична машина для 
виробництва пакетів з бічними швами з нещодавно винайденого матеріалу 
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- поліетилену. У 70-х поліетиленові пакети отримали «ручки». А в 1982 
з’явився поліетиленовий пакет типу «майка» [3]. Таким чином занчно 
міцніші поліетиленові пакети витіснили паперові. 

Сьогодні така цінна якість поліетилену як опір розпаду стало 
причиною екологічних проблем. Пакетами засиічені води океанів. В 
результаті багато країн ввели обмеження на виробництво і споживання 
поліетиленової тари. В Данії в 1994 році введено налог на безкоштовну 
роздачу пакетів, після чого їх популярність серед покупців знизилася на 90 
%, Ірландія – після підвищення цін на пакети, кількість їх використання 
скоротилася на 94%, в обіг повернулися тканеві сумки,  в 2004 році 
з'явилася перша зона вільна від використання поліетиленових пакетів - 
острів Kangaro в Австралії, а восени того ж року у Великобританії були 
запущені у виробництво перші в світі пакети з  матеріалу, що біо 
розкладається [9]. 

Важливі дати.  105 р. – в Китаї винайдений спосіб виробництва 
паперу. 1798 р.  - Н.Л.Робер (Франція) винайшов машину для виготовлення 
паперу, в 1807 р. - запатентовано папероробну машину. В 1852 році в 
Пенсільванії з'явився перший верстат для виробництва паперових пакетів. 

   
1.6 Картонна коробка, яка складається 

 
Виробництво коробок з деревини і картону в Європі і США стало 

окремим ремеслом ще наприкінці XVIII - початку XIX століття. Картонні 
заготовки вирізалися і складалися вручну. Готові коробки, як правило, 
мали круглу або овальну форму, тому що цей гнучкий матеріал легше було 
зігнути, ніж скласти і надати йому квадратну форму. Замовляли такі 
коробки ювеліри, аптекарі і виробники цукерок. Однак, коробки 
поставлялися замовникові в зібраному вигляді і займали на складах місце, 
призначене для готової продукції. Проблему зі складуванням готової 
упаковки частково вдалося вирішити, коли в 1850 році з'явилася перша 
коробка, що складалася. Це було не зовсім зручно, оскільки продавцеві 
доводилося самому робити коробку із заготівки, безпосередньо у 
присутності покупця, згинаючи картон навколо дерев'яної форми. Перша 
по-справжньому зручна складна коробка була винайдена в 1879 році 
Робертом Гейром, власником бруклінськой друкарні, що спеціалізувалася 
на друці на пакетах. Одного разу в його друкарні трапилася неполадка - 
металева лінійка друкарського верстата стала робити рівні прорізи в 
пакетах. Це навело Гейра на думку, що відточені штампи можна 
використовувати для вирубки картонних коробок, а тупі для бігування 
картону (для утворення рівного сгину). Першим продуктом, упакованим в 
складну картонну коробку, стала «Квакерська вівсянка», що з'явилася 
через 7 років після винаходу Гейра. Істотно поліпшити якість малюнку на 
картонній упаковці дозволило винахід і впровадження у виробництво 
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білого деревного картону. Сталося це в 1865 році у Франції. Високоякісна 
поліграфія зробила картонну коробку справжньою фавориткою 
пакувальної індустрії. У XIX столітті з'явилися спеціальні види 
пакувального паперу. В 1827 році у Франції була винайдена «вощанка» - 
дешевий, покрита з одного боку оліфою пакувальний папір, а в 1853 році у 
Великобританії був виданий патент на так званий пергаментний папір. 
Поява гофрованого картону була пов'язана з необхідністю створення не 
просто пакувального матеріалу, а матеріалу, що забезпечує захист товару 
від механічних впливів. Спочатку в 1871 році американець Альберт 
Джонсон запропонував використовувати для упаковки скляних колб і 
пляшок гофрований папір. Через три роки був запатентований двошаровий 
гофрокартон. Власник патенту став американець Олівер Лонг, що 
запропонував приклеювати до гофрованого картону плоский шар паперу. 
А в 1881 році в США була випущена перша машина з механічним 
приводом для виготовлення двошарового гофрокартону і змотування його 
в рулони. Ще рік потому американський підданий Роберт Томпсон 
запатентував тришаровий гофрокартон. У 1916 році з'явився п'ятишаровий, 
а в 1953 році - семішарова версії матеріалу. З плином часу змінювалися 
види і розміри гофрів [9].  

Перша паперова етикетка, надрукована літографським способом, 
була виготовлена в Німеччині Теодором Брасом в 1820 р. 

Важливі дати.  В 1820 р. паперова етикетка надрукована 
літографським способом,  в 1850 р. з'явилася перша коробка, що 
складалася, в 1874 р. – запатентовано двошаровий картон. 

1.7 Металева упаковка 
 
Перші «бляшанки» - табакерки, зроблені з листової латуні і міді 

з’явилися у  XVI столітті. Ці вироби стали прототипом жерстяних банок і 
коробок, які стали популярними в XVIII-XIX століттях. Масове 
виробництво упаковки з жерсті почалося в середині XIX століття в Англії. 
Спочатку це були серійні коробки для бісквіта. Потім в «бляшанках» стали 
продавати чай, печиво, льодяники та інші продукти харчування. Бляшані 
коробки і банки так майстерно декорували, що вони з успіхом виконували 
відразу дві функції - упаковки і предмета кухонного інтер'єру. Поступово 
прикраса внутрішнього простору кухні нарядними «бляшанками» стала 
традицією для багатьох країн, яка частково збереглася і понині. 

У Росії виробництво металевих пакувальних коробок почалося в 80-і 
роки XIX століття. Спочатку коробки прикрашалися паперовими 
етикетками, пізніше малюнок і рекламну інформацію стали друкувати 
методом хромолітографії безпосередньо на жерсті. У 1810 році англієць 
Пітер Дюранд запропонував використовувати жерстяну банку для 
упаковки консервованих продуктів, в якій кришку припаюють до корпусу 
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банки, забезпечуючи абсолютну герметичність вмісту. Через пару років 
відкриття Дюранда було успішно впроваджено у виробництво - в 1812 році 
в англійському місті Бермодсі було засновано перше консервне 
виробництво. А ще через рік пробні партії консервів відправили в армію і 
на флот. Винахід консервного ножа в 1865 році істотно спростив доступ до 
вмісту консервних банок, що значно збільшило обсяг споживання 
консервованих продуктів. 

В 1958 році з'явилася перша алюмінієва пивна банка, у якої дно і 
стінки робилися як едине ціле, без шва. Прикріплювалась тільки кришка. В 
1963 році вперше виготовили банку з алюмінієвим кільцем у кришці, для 
якої не потрібний був консервний нож [9].  

Важливі дати. В 1812 році в англійському місті Бермодсі було 
засновано перше консервне виробництво з бляшаними банками. В 1958 
році з'явилася алюмінієва пивна банка. 

1.8 Тюбики (туби) 

Роком народження тюбика прийнято вважати 1841, коли 
американський вчений і художник Джон Ренд запатентував винайдені ним 
олов'яні тюбики для зберігання фарб для малювання. З появою тюбиків 
істотно збагатилася палітра кольорів, були створені численні нові фарби 
(наприклад, синій кобальт, що замінив ультрамарин), що додало в цілому 
більше 90 нових тонів. Ці свіжі, яскраві, привабливі кольори певним чином 
вплинули на появу нового напрямку у образотворчому мистецтві - 
імпресіонізму. 

Наступним етапом в історії тюбиків став винахід в 1850 році 
доктором-дантистом Вашингтоном В. Шеффілдом з Нью-Лондона зубної 
пасти, яку упакували в металеві тюбики. Однак Шеффілд не був 
бізнесменом і не здогадався запатентувати свій винахід. Через кілька років 
нью-йоркський аптекар Колгейт запатентував тюбик для зубної пасти як 
власний винахід. Так з'явилася всесвітньо відома зубна паста «Colgate». 
Поступово олово і свинець, з яких робилися перші туби, замінили на 
алюміній, а пізніше - на пластик . 

 
1.9 Пластмаса й полімери 

У 1907 році німецький вчений Фредерік Кіппінг відкрив силікон,  
бельгійський вчений Лео Хендрік Бекленд винайшов 
фенолоформальдегідну смолу. Ці відкриття перевернули світ, поклавши 
початок ері пластмас. Довгий час пластмасу використовували як замінник 
натуральних матеріалів при виробництві різноманітних побутових 
приладів і начиння. Пластмаси добре підходили для створення обтічних, 
витончених форм, яких вимагав стиль модерн. Однак у пакувальному 
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виробництві можливості пластмаси до другої світової війни не знайшли 
належного застосування, якщо не вважати декоративних кришок, 
безкоштовних додатків і віконець в складних картонних коробках. 
Целофан був винайдений в 1911 році швейцарськім хіміком, який 
намагався придумати захисне покриття для скатертин. Промислові 
масштаби виробництво целофану знайшло після того, як компанія «Du 
Pont» в 1923 році запатентувала матеріал і в 1927-му зробила ключове 
удосконалення, що перетворило целофан у вологонепроникний матеріал 
для зберігання продуктів. Поліетилентерефталат (ПЕТ), вперше отриманий 
в 1941 році англійськими хіміками Вінфілд і Діксоном, в пакувальних 
цілях почав використовуватися лише на початку 60-х років. З ПЕТ в ці 
роки стали виготовляти тканини для мішків і м'яких контейнерів, 
розтягуються і липкі стрічки, неорієнтовані і орієнтовані плівки, а потім і 
гнучкі матеріали для термоформування. В кінці 70-х рр. фахівці фірми «Du 
Pont Company» (США) навчилися робити з ПЕТ «преформи» і видувати з 
них пляшки для газованих напоїв [9]. 

Важливі дати. 
1907 р. - отримано перший полімер - силикон. 
1911 р. Швейцарський хімік винайшов целофан, оснований на деревині 
(хімічній віскозі), який компанія "Du Pont" запатентувала в 1923 р. 
1920 р. отримано полістерол в  Німеччині. 
1933 р. англійці винайшли поліетилен. 
1937 р. отримано полівінілхлорид (ПВХ). 
1942 р. отримано полієтилен високого тиску  Вперше виготовляються 
ПЕТФ-пляшки методом екструзії з роздувом. Becton Dickinson випускає 
блістер-упаковку для ліків. 
1942 р. - поява поліетилентерафталату (ПЕТ). Вперше отриманий 
англійськими хіміками Уинфилдом і Діксоном. Лише на початку 60-х рр. 
цей полімер і матеріали на його основі почали використовуватися в 
пакувальних цілях. З ПЕТ стали робити тканини для мішків і м'яких 
контейнерів, що розтягуються й липкі стрічки, неорієнтовані й орієнтовані 
плівки, а потім і гнучкі матеріали для термовормування . Наприкінці 70-х 
рр. з ПЄТ навчилися робити "преформи" і видувати з них пляшки для 
напоїв. 
1952 р. - з’явилася компанія Тетра-Пак. AB Tetra Pak - це дочірня фірма 
компанії Akerlund & Rausing (Швеція), що здійснила революцію в упаковці 
молока і молочних продуктів. Упаковка "Тетра-Пак" з ламінованого 
паперу, трикутної (пірамідної) форми швидко завоювала провідне місце 
серед інших упаковок для молока й молочних продуктів.           
1954 р. - створена теорія пінополімерів.  Проф. А.А. Берлін (СРСР) у книзі 
«Основи виробництва газонаповнюючих пластмас», одним з перших у 
світі дає опис одержання пінополімерів, що могли бути широко 
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використані для упаковок багатьох видів харчових продуктів і товарів 
народного споживання.          
1955 р. - поліетилен низького тиску (ПЕНТ). Фірма Hoechst у Німеччині 
починає виробництво поліетилену низького тиску на основі процесу 
Циглера.           
1960-і роки - стрічка, що  клеється сама. Пакувальна  стрічка з поліетилену 
здобула популярність як швидкий засіб заклеювання ящиків з 
гофрокартону, інших вантажів.           
1970-і роки - термоусадкова плівка з поліетилену спочатку з'явилася як 
метод стабілізації штабелів із продуктами на піддонах і інших 
транспортних одиницях .  
1977 р. Перші ПЕТ-пляшки створені фахівцями фірми Du Pont Company 
(США) для газованих напоїв. 
 

 
ЛЕКЦІЯ 2 Дизайн як творча діяльність людини  

Термін дизайн походить від англ. design, що означає проектувати, 
креслити, задумати, а також: проект, план, малюнок, та означає вид 
діяльності людини з проектування предметного світу. Дизайн виник на 
початку 20 ст. як реакція на стихійне формування візуальних і 
функціональних властивостей предметного середовища. Це невід'ємна 
частина сучасного процесу створення промислової продукції.  

Загальна теорія дизайну вивчає його соціальну сутність, умови 
виникнення, історію, сучасний стан і перспективи розвитку, взаємозв'язок 
дизайну з мистецтвом, технікою й культурою в цілому, питання естетики й 
предметного середовища. 

Теорія художнього конструювання встановлює місце художнього 
конструювання в загальній структурі процесу проектування, його 
типологічні особливості, досліджує закономірності творчого мислення 
художника-конструктора й визначає засоби й методи його професійної 
діяльності. Істотною її частиною є: 

- теорія формоутворення; 
- теорія композиції промислових виробів [10].  
Закони формоутворення розкривають зв'язки форми виробу з його 

конструкцією, матеріалом, технологією виготовлення, функцією, 
виявляють історичні тенденції зміни форми й стилю виробу. Теорія 
композиції досліджує закономірності й професійні методи створення 
цілісної, гармонічної форми.  

Основні категорії композиції:  
- об'ємно-просторова структура; 
- тектоника; 
- пластика (пластичність); 
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- засоби гармонізації (пропорції, ритм, контраст, нюанс).  

 Виникнення дизайну відноситься до початку 20 сторіччя, але 
підґрунтя для цього розвивалося в процесі переходу від ручного до 
машинного виробництва. Формування умов для виникнення дизайну і його 
теорії пов'язане з епохою поділу та відокремлення сфер техніки і 
мистецтва, з розпадом ремісничого і становленням промислового, 
машинного виробництва. На початковому етапі машинне виробництво 
пропонувало продукцію низької якості, яку часто доводилося доробляти 
вручну. На цьому етапі навіть пропонувалося повернутися до ремісництва, 
так як машинне виробництво руйнує красу і радість, властиву речам, що 
створені руками людини. За ці ідеї виступали англійський письменник та 
філософ Джон Рескін (1819-1900 рр.) та художник і громадський діяч 
Уільм Морріс (1834-1890 рр.)  Німецький архітектор Готфрид Земпер 
стверджував, що форма речей визначається їхніми функціями, матеріалом 
та технологією виробництва, закликав прийняти закономірності 
машинного виробництва, займався пошуком нової естетики в машинному 
виробництві [11]. 

Наприкінці 19 сторіччя пошуки шляхів об’єднання мистецтва і 
виробництва призводять до появи стилю модерн, в основі якого лежить 
відмова від класичних форм і поширення нового стилю, в якому, як і в 
природі, немає прямих ліній и площин. 

Після першої світової війни на зміну стилю модерн приходить 
конструктивізм, в якому перевага віддається площині та прямій – більш 
технологічним і зручним для проектування формам, в якому, за словами 
архітектора Бруно Таута «що добре функціоную, те добре і виглядає». 

Таким чином, на рубежі 19-20 ст. виникає уявлення про власну красу 
машин і технічних споруд. Одночасно усвідомлюється необхідність 
упорядкування і перебудови всього предметного світу на основі принципів 
гармонізації. Під впливом цих ідей у багатьох країнах зародився рух за 
єдність мистецтва і техніки, виникли художньо-промислові спілки, 
сформувалися творчі групи і школи (наприклад, Німецький Веркбунд, 
Австрійський Веркбунд та ін.). В 1919 р. в м.Веймар, Німеччина 
відкрилася Вища школа будівництва і художнього констуювання 
«Баухауз», очолювана В. Гропіусом, яка стала першою школою дизайну. В  
«Баухаузі» займалися різними ремеслами, вивчали формоутворення, 
теорію композицію. Там навчалися художники, декоратори, гончари. В 
1926 р. «Баухауз» переїздить у м.Дессау, в будинок побудований за 
проектом Гропіуса, який продовжував очолювати школу до 1928 р. 
Наступним директором школи став Х. Мейєром, а з 1930 р. Л. Міс ван дер 
Рое. Після приходу до влади в Німеччині націонал-соціалістів, «Баухауз» в 
1933 р. був закритий. Майже всі його засновники емігрували в різні країни, 
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в основному до Англії та США, де подовжили працювати в області 
дизайну.   

В 1930-40 рр. центр дизайну переміщується із Європи в США. 
Американські промислові фірми створюють відділи дизайну. В 1950-1960 
рр. центрами теоретичної думки в області дизайну є деякі дизайнерскі виші 
Европы и США. В низці країн (Великобританія, Франція, Італія, ФРН, 
Японія и ін.) виникають державні і громадські організації, на меті яких 
сприяння розвитку дизайну. В 1957 р. вони об’єдналися  в Міжнародну 
раду організацій з художнього конструювання (ІКСІД). У Радянському 
Союзі центром художнього конструювання були Вищі державні художньо-
технічні майстерні (російською – Высшие художественные мастерские - 
Вхутемас), які ставили своєю метою злити мистецтво з виробництвом, 
перебудувати життя за законами краси. Там працювали художники В. Є. 
Татлін, А. М. Родченко, Л. М. Лисицький, архітектор М. Я. Гінзбург, брати 
Весніни, Х. Мейєр, який емігрував з Німеччини та ін.  

Більш докладно про історію школи  Баухаус можна дізнатися із [12].  
Поняття «дизайн» може звужуватися до певного напрямку, галузі чи 

предмету: дизайн машин, дизайн інтер’єрів, одягу, ландшафтний дизайн, 
веб-дизайн, дизайн упаковки. Дизайн упаковки (рackaging design) – це 
створення зовнішнього вигляду упаковки, робота над яким якого включає 
три етапи: 1) процес розробки; 2) моделювання; 3) конструювання. 

Основні різновиди естетичної діяльності. Естетична свідомість і 
культура 

Основні складові естетичної свідомості:  
Естетичне почуття 
естетична оцінка 
естетичні смаки 
естетичні ідеали. 

Естетичне почуття є складним духовним переживанням. Воно 
формується в результаті соціальності людини. В результаті засвоєння 
певних культурних моделей формується «естетична оцінка», на основі 
якої у людини формуються певні естетичні смаки. 

Важливим елементом естетичної свідомості (індивідуальної або 
суспільної) виступають естетичні ідеали.  Естетичний ідеал – сукупний 
образ про щось найбільш естетично цінне, жадане, але недосяжне, 
притаманне людині певної епохи, певних національних та релігійних 
уподобань, географічної місцевості, тощо.  

Основні різновиди естетичної діяльності: 
Художня творчість (створення естетично цінних процесів або 
предметів, які не мають аналогів (оригінальні) 
Естетично-рецептивна та Художньо-рецептивна (чуттєве сприйняття 
будь-яких об’єктів – природних або штучних) 
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Утилітарно-повсякденна (естетичне освоєння оточуючого предметного 
середовища). 

Естетична культура соціуму складається з таких основних 
елементів: 

Естетичні погляди, 
естетичні та художні смаки, 
естетичні оцінки, 
естетичні та художні ідеали, 
естетичні почуття, 
форми і види естетичної діяльності, 
естетичні концепції, 
естетичні потреби та інтереси. 

 
 

ЛЕКЦІЯ 3 Художнє конструювання. Наукові підходи до 
розробки дизайну упаковки 

3.1 Характеристика товарного комплексу 
 
Ділова активність будь-якого підприємства пов'язана з конкретним 

товаром, що задовольняє певні потреби людини та соціуму. Тому товар, як 
все те, що може задовольняти чиїсь потреби й пропонуватися ринку для 
привернення уваги, придбання, споживання або використання, є 
центральною ланкою будь-якої ділової активності.  

Товаром можуть бути:  
- фізичні обсяги (продукти, вироби); 
- послуги; 
- особи («зірки», виконавці, політики, вчені, виробники); 
- географічні та історичні місця (пам'ятники культури, місця 

відпочинку, туризму); 
- організації; 
- ідеї, проекти. 
Всі ці товари можуть мати три основних рівні зрілості, тобто 

готовності до реалізації й пропозиції ринку: 
I.  Рівень товарної ідеї - фактично, задум товару. 

II. Рівень товару в реальному виконанні (товар + його властивості й 
особливості + якість +упаковка + оформлення + марочна (фірмова) назва 
+ марка (знак - ім'я, символ, емблема, етикетка, а також правовий захист). 
Весь цей комплекс не обов'язково може бути реалізований повністю. 

III. Рівень товару з підкріпленням (обслуговуванням), тобто товар + 
доставка + послуги + гарантії (вигоди) + сервіс + монтаж + ремонт. 
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 З такої загальної характеристики товарного комплексу очевидно, що 
товарна стратегія як визначення товарної номенклатури (системи 
асортиментних груп товарів) фірми - центральний момент вироблення 
загальної стратегії. 

3.2 Основні джерела нових ідей 

Виробник товару може виходити на ринок з якісно новим, який не 
має аналогів товаром та на який ще не було попиту, це не завжди 
принципово нові товари. Частіше йдеться про корінне вдосконалення 
традиційного товару, ще частіше - про просте вдосконалення, 
модифікацію. Наприклад, носії інформації: вінілові платівки – дискети – 
дискі, т.і.  

 Існує три основних джерела товарних ідей: 
I. Конкуренти. Це головне джерело ідей і інформації. Аналоги, 

перехоплення ідеї, альтернативні проекти, сервісне доповнення - всі вони 
мають джерелом досвід конкурентів. 

II. Споживачі. Ідея нового товару або модифікації часто виникає в 
результаті вивчення попиту споживача. Маркетинговий аналіз ринку може 
дати ідею розробки нового товару, але ідея принципово нового товару ніяк 
не може виникнути при вивченні потреб споживача - у того просто немає 
такої потреби, її ще необхідно формувати. До цього джерела найчастіше 
зводять маркетинговий аналіз. Часто простішим є шлях вивчення досвіду 
конкурентів (стратегія «Другого»). 

III. Виробник. Ідеї виробника, продиктовані науково-технічними 
розробками або технологічними можливостями - найчастіше є джерелом 
принципово нових товарів.  

Будь-яка товарна ідея, таким чином, проходить кілька стадій 
реалізації: 

- пошук ідеї товару (ідеї конкурентів, споживача, виробника), 
- відсівання ідеї й вибір головної, 
- розробка програми, 
- виготовлення й ринкова апробація, 
- тестування якості й сертифікація, 
- оформлення, упакування й маркування, 
- підготовка ринку збуту і рекламна кампанія, 
- масштабне виробництво і активний вихід на ринок. 
Розробка нового товару - створення оригінальних виробів, 

поліпшених варіантів або модифікацій існуючих товарів, які споживачі 
сприймають як "нові". 

Важливими етапами розробки товару повинні бути: 



 23

- створення дизайну товару, включаючи його форму, кольори й 
матеріал; 

 - розробка відповідної упаковки й створення сучасної товарної 
марки;  

 - забезпечення якості товару; 
 - оцінка його конкурентноздатності. 
Концепція товару – це система основних уявлень товаровиробника 

про створюваний продукт і його ринкові можливості. 
 Всі  ідеї (нові   товари)   порівнюються   між   собою й приймається 

рішення про виробництво конкретного товару. Після прийняття  ідеї  
нового  товару  визначаються можливості розробки товару, витрати на 
виготовлення, строки виготовлення, ринок збуту, прогнозована ціна й 
можливості її зниження. 

 Окреме  місце  в  концепції  займає  позиціювання  товару  - 
система визначення місця нового товару на ринку серед інших  товарів, що  
вже перебувають там, з урахуванням характеру сприйняття споживачами  
всіх  товарів-конкурентів. Мета  позиціювання  –  допомогти  
потенційним покупцям виділити даний товар  із  числа  його  аналогів-
конкурентів  за будь-якою ознакою і віддати йому переваги  при  покупці.  
Тобто,   метою позиціювання є не тільки визначення  можливого  місця  
товару на ринку в цей час і в перспективі, а скоріше зміцнення його 
конкурентних позицій на конкретному сегменті ринку за допомогою  
створення  у потенційних покупців кращих стимулів для його придбання.     

Життєвий цикл товару - це тривалість життя товару на ринку. У 
загальному випадку він складається із чотирьох стадій, що розрізняються 
по обсягом продажів і доходам. Основні стадії життєвого циклу товару:  

I. впровадження на ринок;  
II. зростання;  

III. зрілість;  
IV. спад.  

Крива життєвого циклу товару показана на рис. 3.1.  
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     Рис.3.1 - Життєвий цикл товар. 
На стадії впровадження, виробник стимулює попит, тобто 

проводить рекламну кампанію, здійснює просування товару, різні 
дослідження. Ця стадія характеризується більшими витратами й низькими 
прибутками.  

На стадії росту відбувається різке збільшення об’єму  продажів і 
прибутку. Стабілізуються ціни, скорочуються витрати на одиницю 
продукції, отже, зростають доходи на вкладений капітал. Але одночасно із 
цим відбувається збільшення числа конкурентів, і виробник змушений 
вкладати додаткові кошти в просування товару для конкурентної боротьби.  

  Стадія зрілості характеризується досягненням стабільного обсягу 
продажів. Це сама тривала стадія життєвого циклу товару. Підвищення 
об’єму  продажів на цій стадії можна домогтися шляхом удосконалення 
товарів, підвищення їхньої привабливості, зниженням цін.  

  На стадії спаду відбувається поступове зменшення об’єму  
продажів і прибутку із причин зміни смаків споживача або 
вдосконалювання технологій і ін. На цій стадії виробник повинен 
прийняти рішення про вдосконалення або припинити виробництво товару. 

3.3 Розробка дизайну товару 

Якість продукту формується як функціональними ознаками даного 
товару, розробкою яких займаються конструктори й технологи, так і 
зовнішнім дизайном. Найважливіші засоби, які використовуються при 
розробці продукту і мають бути втілені в зовнішність продукту, це: форма, 
кольори, матеріал. 

Форма продукту пов'язана як з основними так і додатковими 
якостями. З додаткових якостей найважливішим є естетичність продукту. 
Фізіологічна теорія затверджує, що зручний для ока й охоплюваний малою 
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кількістю рухів образ є найбільш естетичним. Форми повинні складатися із 
простих, погоджених, по можливості симетричних ліній і елементів. 

 Кольори – це найпростіший і дешевий засіб для варіації продукту. 
Палітра кольорів і відтінків неозора. У світі налічується близько 2800 назв 
кольорів, а всього нараховують більше 7,5 млн. різних кольорів і відтінків. 
Вибір кольорів визначається матеріалом і рядом інших факторів. 
Наприклад, іноді існує правове обмеження із приводу кольорів продукту. 
Певні комбінації кольорів можуть бути захищені від конкурентів 
патентами. При виборі кольорів потрібно враховувати й вимоги 
корпоративної культури, тому що багато фірм дотримуються певної 
комбінації кольорів. 

  Матеріал продукту також сильно впливає на його сприйняття. 
Деякі матеріали викликають симпатію, інші, навпаки, відштовхують. 

 3.4 Розробка упаковки й товарної (торгівельної) марки  

  Створенню упаковки повинне передувати формування її концепції, 
що розкриває принципи запропонованої упаковки і її роль для конкретного 
товару. Формуючи концепцію, визначають основні функції упаковки, 
потім ухвалюють рішення щодо розміру упаковки, матеріалу, з якого вона 
буде виготовлена, кольорах, текстовому оформленні.  

Створення упаковки – це частина планування продукції, у ході якої 
фірма вивчає, розробляє й виготовляє свою упаковку, що може включати 
такий комплекс: 

- тару, у яку міститься продукція,  
- етикетку,   
- вкладиші, 
- вторинну упаковку.  
Ключові фактори створення упаковок, які повинні враховуватися при 

прийнятті рішень у даному напрямку: 
1. Дизайн упаковок повинен впливати на образ продукції. Кольори, 
форма, матеріали – все це впливає на уявлення споживачів про 
продукцію. Більш проста упаковка створює образ більше низької якості 
товарів. Після розробки конструкції упакування проводять серію 
випробувань:  
- технічні випробування повинні засвідчити, що упаковка відповідає 
вимогам "нормальної" експлуатації;  
- випробування на оглядовість і зовнішній вигляд - виявити, чи вважають 
посередники, що упаковка зручна при вантажообробці;  
- випробування впливу на споживачів - установити їхнє відношення до 
новинки. 
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2. Стандартизація упаковки збільшує світове визнання. Із цієї причини, 
наприклад, «Пепсі-кола» скрізь використовуєть упаковку однакового 
дизайну для своєї продукції.  
3. Вартість упаковки повинна бути врахована у вартість товару і 
відповідати їй.  
4. Сучасні матеріали для упаковки стимулюють попит. Матеріал 
упакувань можна вибирати з ряду пакувальних матеріалів: картон, 
пластик, метал, скло, полімер та ін.  
5. Маркування товару (застосування етикеток, ярликів і т.п.) 
6. Множинна упаковка з'єднує в собі дві або більше одиниці товару. Це 
можуть бути однакові продукти (наприклад, леза для гоління, цукерки) 
або сполучення різних речей (наприклад, піна та крем для гоління). Ціль 
такої упаковки - збільшити споживання, змусити споживачів купувати 
набір речей або придбати нову продукцію 
7. Товарна (торговельна) марка - це ім'я, знак або символ, які 
ідентифікують продукцію й послуги продавця. Використовуючи добре 
відомі товарні або створюючи нові марки, компанії звичайно можуть 
одержати суспільне визнання, широке поширення й більш високі ціни. 
Використання товарних марок обумовлено наступними причинами: 

Виділяють три основні функції товарного знаку:  
- вирізняюча функція, тобто здатність відрізняти товари одних виробників 
від однорідних товарів інших;  
- гарантійна функція - здатність сприяти у виборі товару високої якості;  
- рекламна функція - здатність знака виступати безпосередньо як об'єкт 
реклами товарів. 

Приклади товарних знаків широко відомих фірм і компаній, які 
мають свою історію й шлях становлення Coca-Cola, SONY, NESTLE, 
ОБОЛОНЬ.  

 
Coca-Cola 

 
SONY NESTLE 
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Фірмові або товарні знаки - це позначення, здатні відрізняти 
відповідно товари й послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг 
інших. Для того щоб одержати виключне право володіння знаком його 
необхідно зареєструвати у відповідному відомстві, де це позначення 
проходить експертизу по встановленим законом вимогам. Фірмовими або 
товарними знаками можуть бути зареєстровані такі позначення:  

словесні - у вигляді слів або сполучень букв, що мають словесний 
характер. До словесних знаків ставляться рекламні гасла, прізвища, різні 
штучно утворені слова й природні; 

образотворчі - являють собою різні конкретні й абстрактні 
зображення предметів, тварин, людей, складних ліній і фігур, художньо 
виконані шрифтові елементи, у вигляді композицій ліній, будь-яких форм 
на площині; 

об'ємні - у вигляді фігур (ліній) або їхніх композицій у трьох 
вимірах;  

комбіновані –  являють собою комбінацію елементів різного 
характеру, образотворчих, словесних, об'ємних, і т.д.; 

інші позначення, наприклад звукові (позивні радіостанції), світлові 
й т.д. 

Логотип - це словесний товарний знак в оригінальному графічному 
виконанні. Власникові зареєстрованого знака для товарів і послуг закон 
надає виключне право на його використання, продаж, передачу своїх прав 
іншим особам. 

  Права на знак підтверджуються свідоцтвом. Власник знака має 
право проставляти поруч зі знаком попереджувальне маркування  

R - для зареєстрованих знаків, 
ТМ - для знаків,  що очікують реєстрацію. Реєстрація товарного 

знаку, по законодавству України, надає право на розміщення його на 
продукції, зовнішній рекламі (щити, вивіски й т.д.), на печатках і штампах. 

  Права власника товарного знаку мають територіальну і часову дію, 
а також обмежені переліком товарів, для яких він зареєстрований. Тобто 
права власника на товарний знак охороняються на території, для якої він 
зареєстрований, протягом строку, на який він зареєстрований, і тільки для 
певних товарів і послуг.  

 
ЛЕКЦІЯ 4 Основи композиції 
 
 Композиція (від лат. compositio — складання, твір) – означає 

складання, з'єднання сполучення різних частин у єдине ціле відповідно до 
якої-небудь ідеї. Під композицією розуміють побудову (структуру) 
художнього твору або виробу, розташування й взаємозв'язок його частин, 
обумовлене ідейним задумом, способом її поєднання. Композиція - це така 
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організація форми, що поєднує всі елементи форми в єдине, гармонійне 
ціле. Слово "композиція" як термін образотворчого мистецтва  регулярно 
стало вживатися, починаючи з епохи Відродження.  

  Закони композиції, що складаються в процесі художньої практики, 
естетичного пізнання дійсності є тією чи іншою мірою відбиттям і 
узагальненням об'єктивних закономірностей і взаємозв'язків явищ 
реального світу. До законів композиції відносять: 

- закон цілого, виражає неподільність цілого; 
- закон пропорції, визначає відношення частин цілого за величиною 

один до одного й до цілого; 
- закон симетрії, обумовлює розташування частин цілого; 
- закон ритму,  виражає характер повторення або чергування частин 

цілого; 
- закон головного в цілому, показує навколо чого об”єднані частини 

цілого. 
Проектуючи будь-який виріб, конструктор повинен створити з 

окремих елементів єдине ціле в технічному, функціональному й 
художньому відношенні. Всі ці вимоги повинні бути зв'язані в єдине ціле й 
не заважати один одному та гармонійно доповнювати один одного. Для 
виконання естетичних вимог конструктору потрібні спеціальні знання, 
насамперед з теорії композиції. Теорія композиції вивчає об'ємно-
просторову структуру виробу і його формоутворення.  

 
 4.1 Об'ємно-просторова структура 
  Будь-яка форма, як об'єкт проектування, являє собою сполучення 

елементів об'єму й простору. У сукупності ці елементи утворять об'ємно-
просторову структуру  об'єкта, що розглядається як певна геометрична 
форма.  

   Об'ємно-просторова структура - це співвідношення між об'ємом 
і простором, що характеризується ступенем масивності або важкості [13]. 

    Під масою розуміють вагу форми. При рішенні багатьох 
композиційних задач така оцінка відіграє значну роль. У цьому випадку 
маса виступає як своєрідний засіб композиції.  

    Візуальне сприйняття маси залежить від багатьох факторів, а саме: 
- більшій за величиною формі  відповідає більша маса; 
- за характером форми форма виробу може бути об'ємна, плоска й 

лінійна.  
- зміна оптичного враження від маси залежить від зіставлення об'єму із 

простором.  
 
4.2 Основні формоутворчюючі засоби композиції (категорії 

композиції). Форма і її властивості 
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Форма виробу визначається дуже багатьма вимогами й залежно від 
них ми можемо розрізняти форму 

- конструктивну,  
- функціональну,  
- естетичну.  
 
4.2.1 Супідрядність. Урівноваженість 
 Форма предмета може бути утворена з рівних і нерівних 

(різнорідних) елементів. Одні елементи композиції будуть головні, інші 
другорядні. У композиційно організованій формі елементи  її вступають у 
таку взаємодію, при якій головні й другорядні елементи підсилюють один 
одного, утворюючи єдине гармонічне ціле. Такий зв'язок називається 
супідрядністю. Головні елементи, що визначають основний характер 
композиції, називають центром композиції. Довкола нього формуються й 
тяжіють всі інші елементи композиції, які теж повинні перебувати в 
гармонійному зв'язку по ступені їхньої значимості.  

  Важливим засобом організації форми є досягнення її оптичної 
врівноваженості. Врівноваженість може бути досягнута за рахунок 
використання різних засобів: розташування елементів, розмірів, кольору, 
фактури поверхні. Урівноваженість досягається за рахунок правильного 
розташування основних мас навколо центра або осі композиції (рис.3.2). 
Основна задача – зробити стійку композицію.  

4.2.2 Тектоніка 
Тектоніка - це конструктивна особливість предмета, що 

проявляється в співвідношенні її частин, пропорціях, і т.п. Об'ємно-
просторова структура не може розглядатися у відриві від матеріалу, що 
входить у цю структуру. Залежно від того, який матеріал входить у 
структуру, тектоніка виробу може бути різної. Тектоніка одна з категорій 
композиції, що відбиває логічні будови форми предмета. Тектоніка 
визначає, наскільки форма виробу повинна відповідати його конструкції 
(або внутрішній структурі), технології виготовлення та природі матеріалу. 
Також обумовлює зв’язок характеристик промислового виробу у всіх його 
проявах – пластиці, пропорціях, поворотах і т.і. (наприклад, пляшка із скла 
має певну товщину стінки і певний процес виготовлення, що впливає на її 
конструкцію і дизайн і відрізняє від пляшки із полімеру), тобто форма 
відповідає матеріалу.  

 Масштабність - показник величини виробу і його частин  будь-
якого еталону, як правило розміру тіла людини (частин тіла) і  
навколишнім його предметам, наприклад, розміри споживчої упаковки або 
її елементів відповідає розмірам долоні людини. Пропорційність - 
характеристика співвідношення частин і цілого між собою. 
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4.2.3 Ритм і метр 
  У художньому конструюванні форма предмета і просторове 

середовище можуть бути організовані на основі просторових ритмічних 
закономірностей. Закономірна зміна або повторення елементів форми, що 
зпіставляють, і інтервалів часто використовується як композиційний засіб. 
Існує два види повторності: метрична і ритмічна.  

Найпростіший вид повторності – метр – заснований на 
рівномірному чергуванні одного або декількох елементів форми. Якщо 
повторюється той самий елемент - такий ряд називається простим 
(рис.4.4). Сполучення двох або декількох простих  метричних рядів 
називається складним метричним рядом (рис.4.5) 

 
    

 
Рис.4.4 Простий метричний ряд           

 
 

Рис.4.5 Складний метричний ряд 

Послідовна закономірна зміна одного або декількох елементів (або 
інтервалів) характеризує ритмічне розташування форм. Ритмічний ряд 

       
 
 
 
. 

 

Рис. 4.1 
Неврівноважена 
композиція     
Композиція 
організована невдало. 
Ліва частина  
переважує праву 

Рис.4.2 
Врівноважена 
композиція              
Композиція 
врівноважена за 
рахунок 
розташування 
елементів 

Рис. 4.3 Приклади 
врівноваження композиції 

 
 

Р 
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може бути організований на основі арифметичної або геометричної 
прогресії. Закономірна зміна елементів або інтервалів в одному напрямку 
дає простий ритмічний ряд. Складні ритмічні ряди можуть бути отримані 
сполученням простих і складних метричних і простих ритмічних рядів у 
будь-якому напрямку. (рис.4.6 і 4.7) 

 
Рис.4.6 Ритмічний ряд - змінюється інтервал 
 
 
Рис.4.7 Ритмічний ряд -  змінюється інтервал і розмір. 
 
4.2.4 Симетрія й асиметрія 
Симетрія – одне з найпростіших, зрозумілих і широко 

використовуваних властивостей композиції. Симетрія - це насамперед 
закономірність, вона допомагає порівняно простими засобами домогтися 
порядку, виявити й усвідомити закономірність в організації форми. Отже, 
симетричним називається такий предмет, що складається з геометрично й 
фізично рівних фігур, розташованих у просторі за певним законом.  

Різновиди симетрії (рис.4.8-4.10): 
переносу,  
дзеркальна,  
поворотна,  
гвинтова. 
Асиметрія композиція дозволяє більш вільно вирішувати задачу 

формоутворення предмета: це більше гнучкий засіб композиції, чим 
симетрія. При побудові асиметричної форми необхідно знаходити такі 
пропорції між нерівними величинами, що б не створилося враження 
неврівноваженості композиції. Асиметрична  композиція виражає, як 
правило, менш стійку, динамічно врівноваженість елементів композиції 
або рух. 
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Рис.4.8 Симетрія 
переносу     

 

Рис.4.9 
Дзеркальна симетрія     

Рис.4.10 Симетрія 
поворотна 

         
4.2.5 Фактура і текстура 
Фактура – характер будови поверхні предмета, що залежить від 

матеріалу й виду обробки:  
- шорсткувата, 
- ворсиста,  
- зерниста, 
- гладка. 
При виборі тієї або іншої поверхні виробу проектувальник повинен 

врахувати ті конкретні умови, при яких буде розглядатися поверхня - 
відстань від спостерігача, характер висвітлення й т.п. Текстура– 
внутрішня структура матеріалу, з якого виготовлений предмет (метал, 
дерево, скло). 

4.2.6 Світло й тінь  
Форма виробу проявляється чітко, якщо на поверхні предмета є 

освітлені місця й тіні, між якими повинна встановлюватися певний 
композиційний зв'язок. Світло й тінь допомагають виявить пластику, 
рельєфність форми.  

4.2.7 Контраст і нюанс 
При порівнянні властивостей ми чітко розрізняємо три види якісних 

відносин: контраст, нюанс, тотожність.  
 Контраст  (сontraste) – різко виражені розходження, нюанс – 

незначні, тотожність – повторення, збіг властивостей. Коли виникають 
гармонічні відносини на базі цих властивостей, то вони виступають як 
засіб організації форми, т.е композиційні засоби. 

  Контраст -  у психології суб'єктивне перебільшення розходжень 
сприйнятих об'єктів або окремих ділянок поля зору при їх просторовій або 
тимчасовій суміжності в сприйнятті. Так, чорний колір поруч із білим 
виглядає ще чорнішим. Контраст може проявлятися також у зміні 
кольорів: сірий квадрат на червоному здається зелено-блакитним, на 
синьому - жовтогарячим. «Контрастні відносини» означають різке 
вираження розходження між однорідними якостями – велика й мала, важке 
й легке. «Нюансні відносини» означають незначні, слабко виражені 
розходження, розходження, що наближаються до повторення рівних 
величин. Він згладжує, зм'якшує ті або інші властивості. Нюанс є 
протилежністю контрасту, грає не менш важливу роль, чим контраст. 
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4.2.8 Види композиції 
 Види композиції  можна звести до трьох основних видів:  

I. Фронтальна площинна композиція: всі елементи композиції 
розподіляються в одній площині, що стосовно глядача розташовується 
фронтально. Розміри й розташування елементів по глибині мають підлегле 
значення.( рис.4.11)  

II. Об'ємна композиція. Всі елементи рівномірно розташовані по трьох 
координатах. Композиція являє собою об'єм, призначений для 
послідовного кругового огляду.(рис.4.12) 

III. Глибинно-просторова композиція. Всі елементи розташовані в 
просторі 3-х вимірів, де переважає глибинна координата. Композиція 
сприймається в міру руху глядача в глибину простору.(рис.4.13) 

 
 
 
 

  

Рис.4.11.Фронтальна 
площинна  композиція 

Рис.4.12.Об”ємна            
композиція 

Рис.4.13.Глибинно-
просторова композиція 

Характерною ознакою фронтальної композиції є розподіл в одній 
площині елементів форми в двох напрямках по відношенню до глядача: 
вертикальному і горизонтальному, наприклад, фасади будівель, стенди 
наочної агітації, тканини, килими і т. і. Об'ємна композиція являє собою 
форму, що має відносно замкнуту поверхню і сприйняту з усіх боків. 
Виразність і ясність сприйняття об'ємних композицій залежать від 
взаємозв'язку і розташування їх елементів, виду що утворює форму 
поверхні, від точки спостереження. Виразність об'ємної форми залежить 
також від висоти горизонту. У процесі сприйняття об'ємної форми при 
низькому горизонті виникає враження її монументальності. Об'ємна 
композиція завжди взаємодіє з навколишнім середовищем. Середовище 
може збільшувати або зменшувати виразність однієї і тієї ж композиції. 
Глибинно-просторова композиція складається з матеріальних елементів, 
об'ємів, поверхонь і простору, а також інтервалів між ними.  

4.2.9 Пропорції 
Одним з основних засобів гармонізації форми є пропорційність 

основних частин виробу. У художнім конструюванні під пропорцією (від 
лат. рroportio) розуміється співрозмірність і гармонійність частин виробу 
між собою й  цілим.  Гармонія форми досягається шляхом вибору такої 
погодженої системи розмірів, що надає формі естетичної виразності і 
викликає в людини враження завершеності форми.  
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 Найбільш відомі в дизайні системи пропорційних відношень: 
 Арифметичні пропорції (також називаються «прості» або 

«модульні») широко використовуються в дизайні. Їхня перевага - простота 
системи. В основі лежить один розмір - модуль. Всі розміри частин кратні 
модулю, причому в кожній величині модуль укладається ціле й невелике 
число раз. 

  Широко використовуються такі відношення 1:1, 1:2, 1:3 ... 1:6, а так 
само 2:3, 3:4, 2:5, 3:5 і т.п. У таких відношеннях, названих простими, 
гармонійний зв'язок між елементами виникає за рахунок сумірності 
величин. 

   Геометричні пропорції. В основі системи лежить принцип 
геометричної подоби елементів форми. Подібність одного елемента 
іншому й цілому в багатьох випадках є прекрасним засобом організації 
форми. Подібність виражається співвідношенням а:b=c:d. У дизайні часто 
використовуються пропорції на базі ірраціональних величин 5432 ,,,  
(ряд Хембиджа). Прямокутники, відношення сторін яких виражається 
ірраціональними числами називаються динамічними. Особливе місце 
займає прямокутник зі сторонами 1: 2 . При діленні навпіл по довгій 
стороні первісна пропорція зберігається. На основі цього німецьким 
ученим Простманом був розроблений стандарт на розміри паперової й 
поліграфічної продукції  (формати креслень, книг, листівок). Це зручно 
при зберіганні, транспортуванні, упакуванні продукції.  

   Золотий перетин - гармонійне ділення відрізка AB на дві частини 
так, що більша його частина AC є середньою пропорційною між всім 
відрізком AB і меншою його частиною CB (рис.4.14.) [14]. Алгебраїчне 
знаходження Золотого перетину відрізка AB = а зводиться до рішення 
рівняння a/x =а+х/а=  х/(а-х)=1,618… (де х = AC), звідки 

 
Якщо позначити а/х= z одержимо рівняння 01zz2 =−− звідки 

2
51z ±

= . Позитивне значення позначимо Ф. Число Ф має чудову 

властивість: 1/Ф=0,618, Ф= 1,618, Ф2= 2,618. Цей ряд чисел являє собою 
сполучення арифметичної й геометричної прогресії. На практиці 
використаються цілі числа 2, 3, 5, 8, 13, 21, де 2, 3, 5, 8, 13, 21 і т.д. - 
Фібоначчі числа, у якому кожний наступний член дорівнює сумі двох 
попередніх.  

Відношення х до а може бути також виражене приблизно 
відношеннями 2/3, 3/5, 5/8, 8/13, 13/21 і т.д.,. Геометрично побудова 
Золотого перетину відрізка AB здійснюється так: у точці В проводять 
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перпендикуляр до AB, відкладають на ньому відрізок BE = 
2
1 AB, з'єднують 

А и Е, відкладають ED = EB і, нарешті, AC = AD, тоді буде AB/AC = AC/CB.  
 Термін «Золотий перетин» ввів Леонардо да Вінчі (кінець 15 - 

початок 16 ст.). Принципи Золотого перетину або близькі йому 
пропорційні відносини закладені в основу композиційної побудови 
багатьох шедеврів світового мистецтва.  

Дана пропорція займає надзвичайний стан серед інших систем 
пропорційних відносин завдяки своїм незвичайним математичним 
властивостям, що дають широкі можливості для гармонізації форми. На 
рис.4.15 наведено приклади співвідношення частин тіла людини за 
«золотим перетином» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4.14. Ділення відрізку АЕ за принципом «Золотого перетину» 
 

 
Рис.4.15 Приклади співвідношення частин тіла людини за «золотим 

перетином» [14]. 
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х 
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ЛЕКЦІЯ 5-6 Процес художнього конструювання та його 
особливості. Колір та його функціональне призначення. 
Трьохкольорова колориметрія  

  
5.1 Колір і його функціональне призначення 
Вважається, що 93% всієї інформації людина одержує через органи 

зору. Світло й колір є основою складового цього потоку інформації. Сила 
впливу кольору на людину дуже велика. 

Людське око сприймає оптичне електромагнітне випромінювання з 
довжиною хвиль між 400 нм (синьофіолетовий) і 800 нм (червоний). Цей 
діапазон називається спектром видимого світла. Світло сонця, яке 
сприймається людиною білим або нейтральним, є сумішшю кольорів 
усього видимого спектра в більш-менш рівних пропорціях. Пропущений 
крізь призму, він розкладається на свої спектральні складові, всім добре 
відомі кольори веселки.  
          Завдання, які розв'язують за допомогою кольору, різноманітні, але їх 
можна об'єднати в три основні групи: 

1. Колір як засіб інформації. 
2. Колір як фактор психофізіологічного комфорту. 
3. Колір  як фактор емоційно-естетичного впливу. 

Для рішення цих завдань необхідно знати три групи питань: 
до першої групи відносяться питання фізики кольору, зокрема, 

питання позначення й виміру кольору; 
друга група - це питання сприйняття кольору людиною. Сюди 

входять питання фізіології зору й питання психологічного сприйняття 
кольору й світла; 

третя група питань - естетика кольору. 
У проектній практиці й у виробничих умовах часто виникає 

необхідність позначення, описання кольору. Існує три основних способи 
позначення кольору: 
- словесний опис, 
- порівняння даного кольору з еталонним рядом кольорів, 
- вимір параметрів кольору.  

Два останніх способи дозволяють вимірювати колір з тим або іншим 
ступенем точності. 

При словесному описі досліджуваний колір порівнюється з добре 
відомим у природі предметом або явищем. Так з'явилася назва рожевий 
колір від троянди (ружа, rose), помаранчевий, що означає "помаранч" 
(франц.orange), фіолетовий, - "фіалковий" (франц. vіoliette ), бузковий, 
бірюзовий або більше складні відтінки: колір "морської хвилі", колір "кава 
з молоком" і т.д. 
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 Але в такий спосіб зовсім точно охарактеризувати колір не можна. У 
деяких галузях виробництва (текстильному, лакофарбовому, 
поліграфічному й ін.) потрібні більше точні способи завдання кольору. 
Точним виміром кольору займається колориметрія, що дозволяє виражати 
будь-який колір кількісно, у вигляді системи чисел. 

Для виміру кольору використають наступні методи: 
Розрахунковий. Колір виміряється за допомогою приладів - 

фотоелектричних колориметрів, які дають точне значення параметрів 
кольору. 

Візуальний. Колір прирівнюється з градуйованим набором 
кольорових еталонів (атлас кольорів, картотека, шкала кольорів, й т.п.). 
Збіг еталона й випробуваного зразка дає можливість одержати параметри 
кольору.  

Всі кольори, що спостерегаються в природі прийнято ділити на дві 
групи:1) ахроматичні; 2)хроматичні. 

 Ахроматичні кольори, умовно названі також «безбарвними» 
кольорами, відрізняються між собою тільки по яскравості. До них 
відносять: білий, сірий, чорний кольори: 

                                  В=r· Е,    
де “В”- яскравість характеризується потужність відбитого світлового 

потоку, що йде убік спостерігача; 
 “Е”-освітленість; 
“r”-коефіцієнт відбиття. 
Хроматичні кольори - всі інші кольори, крім білого, сірого й 

чорного. Хроматичні кольори розрізняються насамперед за колірним 
тоном. Колірний тон залежить від характеру випромінювання й 
визначається довжиною хвилі "λ" у (мкм). 

 Відомий з фізики безперервний спектр, отриманий розкладанням 
білого сонячного світла, складається із семи основних кольорів. Природна 
послідовність розташування колірного спектра й довжина хвиль зазначені 
на рисунку 5.1 

 
 
 
 
Рис. 5.1 Кольори світлового спектра 
   Для кожного спектрального кольору можна підібрати інший колір, 

що при оптичному змішанні з першим у певній пропорції дає білий колір. 
Кожна пара таких кольорів називається взаємнодоповнюючими. Зелений 

390            450             480            510               550            585           780   
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колір не має в спектрі додаткового кольору, але останній може бути 
отриманий змішанням червоного кольору фіолетовим, у результаті чого 
виходить "пурпурний" колір. 

Хроматичні  кольори відрізняються також один від одного за 
насиченністю. Вона виражає ступінь близькості даного кольору до 
спектрального, вимірюється у відсотках і позначається буквою"Р". У 
чистого спектрального кольору Р=100%, у білого кольору Р=0% 

 Колірний тон і насиченість можна представити на одній діаграмі. 
Для цього в центрі колірного кола варто помістити білий колір і вважати 
насиченість змінною по радіусі від 0% у центрі до 100% на окружності. 
(рис 5.2). 

 

 
 
             Рис. 5.2. Коло кольорів 
  Коло кольорі вутворюється, якщо смугу спектра наведену на 

рис.5.1, уявити у вигляді гнучкої пластини й зігнути її в кільце (рис.5.3). 
Хоча в кола по визначенню немає початку, традиційно червоний колір 
орієнтують на північ, від нього й ведуть відлік. 
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Рис.5.3 Спектральне коло кольорів    Рис.5.4 Спрощене коло кольорів [16] 
 

 Щоб зрозуміти основні принципи роботи з колом кольорів, його 
заміняють звичайно спрощеною моделлю, що базується на шести кольорах 
(рис.5.4). Це пов'язане з тим, що будь-який відтінок на екрані монітора 
формується за рахунок трьох складових червоного, зеленого й синього 
кольорів. Відповідно, у кожного із цих кольорів є свій антагоніст, що в 
підсумку й дає шість кольорів, а не сім, як у спектрі. 

Червоний, зелений і синій кольори називаються основними, оскільки 
саме вони відповідають за формування необхідного кольору на екрані 
монітора. На кольоровому колі ці кольори максимально рівновіддалені 
один від одного й кут між ними становить 120 градусів (рис.5.5). 

  Кольори, які протиставляються основним, називаються 
комплементарними або додатковими. До них відносяться жовтий, 
голубий і пурпуровий (рис.5.6). 

 

 Рис. 5.5. Основні кольори                Рис. 5.6. Комплементарні або додаткові 
кольори 

 
Ці кольори утворюють субстрактивну колірну модель (від subtract — 

віднімати), при якій колір формується за рахунок часткового поглинання й 
відбиття променів світла від об'єкта. До такої моделі відносяться CMYK. 
Основною характеристикою колірного кола є кут, він визначає потрібний 
колір. Відлік кута ведеться від червоного кольору по годинниковій стрілці,  
діапазон  значень  може  бути  від  0  до  360°  градусів  або  від -180 до 
180°  (рис.5.7). 
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Рис.5.7. Кут для завдання кольору 

Значенням 0 і 360°  відповідає червоний колір, він починає й замикає 
точку відліку. Основні й додаткові кольори знаходяться один від одного на 
60°, так, для зеленого кольору кут буде дорівнює 120°, а для блакитного  
180°. 

Принципи кольорового кола: 
- кольори розташовані навпроти один одного, тобто віддалені на 

180°, є контрастними. При їхньому змішуванні в адитивній моделі 
виходить білий колір. До контрастних пар відносять жовтий із синім і 
червоний із блакитним кольори. 

- контрастні кольори взаємно виключають один одного. Якщо в 
зображенні підвищити рівень червоного кольору, це автоматично 
зменшить рівень блакитного. І навпаки, якщо понизити рівень червоного 
кольору, то це приведе до підвищення рівня блакитного. 

- будь-який колір виходить змішуванням прилеглих до нього 
кольорів. Так, жовтий утвориться додаванням червоного й зеленого. 

- оскільки кожний колір до певної міри є сумішшю інших кольорів, 
то посилення значення одного кольору в зображенні автоматично 
призводить до підвищення рівня його складових, і навпаки.  

- кожному кольору можна протиставити не один контрастний 
кольор, а пари, що його утворюють. Щоб знизити значення червоного 
кольору, можна підсилити значення блакитного або одночасно підсилити 
рівень зеленого й синього, що приведе до того ж результату [16].  

5.2 Трьохкольорова колориметрія 
Будь-який кольор, що знаходиться на ньютоновому колі, може бути 

отриманий як суміш спектрального кольору з білим. А оскільки сам білий 
колір отримується шляхом змішуванням двох взаємо-додаткових кольорів, 
звідси витікає, що будь-який колір може бути отриманий змішуванням 
трьох спектральних кольорів. 

 За основні три кольори прийняті: 
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- червоний,  
- зелений , 
- синій.  
 Для одержання білого кольору необхідно змішати всі три кольори в 

наступному відношенні: червоний колір - 1 люмен, зелений - 4,6 люменів, 
синій - 0,06 люмена. Такі відношення світлових потоків незручні для 
розрахунків [10].  

 Деякі реально існуючі кольори можуть бути виражені в системі RGB 
тільки за допомогою негативних величин, що є незручним. Тому в 
міжнародній практиці прийнята інша триколірна система, де як основні 
кольори прийняті уявні, тобто такі що реально не існують кольори або 
"стимули", що володіють значно більшою насиченістю, ніж одиничні 
кольори спектра (RGB ) і позначувані X,Y,Z . Відповідно триколірні 
коефіцієнти позначаються як x,y,z. Оскільки x+y+z =1, то замість трьох 
координат можна взяти тільки дві, а третя вийде як 1 - (х + у). Тому замість 
колірного трикутника може бути побудована колірна діаграма в системі 
х,у (рис.5.8). На діаграмі крива спектральних кольорів (локус) обмежує 
область реальних кольорів. На прямій, що з'єднує кінці кривої, 
розташовані точки пурпурного кольору. Додаткові кольори лежать на 
кінцях прямих, що проходять через точку білого кольору. Ця діаграма 
відрізняється від ньютонового кола тим, що містить, також значення 
триколірних коефіцієнтів X,Y,Z Діаграма, затверджена в 1931 році 
Міжнародною комісією з освітлення. 

 

  
              Рис.5.8 Колірна діаграма 
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5.3 Психофізіологічний вплив кольору на людину 
 Вплив кольору на людину - надзвичайно складний 

психофізіологічний процес, що залежить від дуже великої кількості 
взаємозалежних факторів. 

. Залежно від спектральної характеристики кольору (колірний тон) 
розрізняють три групи кольорів: 

- довгохвильову (780-585 мкм), 
- середньохвильову  (585-510 мкм)  
- короткохвильову (510-380 мкм).  
Багаторічним досвідом встановлено, що кожна із цих груп впливає 

на людину по-різному. Колір довгохвильової частини спектра (червоні, 
жовтогарячі, жовті) мають на людину стимулюючий, збудливий вплив, 
всі життєві процеси активізуються. Колір середньохвильової частини 
спектра (жовто-зелені, зелені, зелено-блакитні), до них відносять також 
білий колір, впливають на організм людини, зменшують стомлення, 
підвищують гостроту й рівень стійкості зору.  

 Колір короткохвильової частини спектра (блакитні, сині, 
фіолетові) діють на людину заспокійливо, загальмовують всі фізіологічні 
процеси. Впливають і інші фактори, такі як: 

• час впливу кольору. Тривалий вплив будь-якого кольору стомлює 
зорово-нервову систему; виникає "колірна" утома. Для зняття 
колірного стомлення необхідно періодично перемикати зір на інші, 
звичайно додаткові кольори. 

• насиченість кольору. Насиченні кольори сильніше впливає на 
людину, мало насичені. 

• площа колірної плями. Більша й мала площі однакового кольору 
нерівноцінні за ступенем впливу. Крім цього значну роль грає форма 
колірної плями. 

• колірний і яркісний контраст.У звичайних умовах жоден колір не 
буває ізольований від інших. При одночасному спостереженні різних 
кольорів виникає колірний контраст, вплив якого на людину може 
бути дуже великим. У деяких випадках колірний контраст може 
викликати ілюзії зору. 
Всі фактори, що впливають на сприйняття кольору, у реальних 

умовах варто розглядати спільно. 
 Вплив кольору на людину носить асоціативний характер, тобто око 

тією чи іншою мірою, прямо або побічно, відбиває зв'язки людини із 
предметами і явищами дійсності. Найпростіші асоціації знайшли відбиття 
в назвах кольорів (теплі, холодні й т.п.) Але існують і більше складні 
залежності, пов'язані з більше тонкими відтінками емоційно-
психологічного сприйняття кольору. Позначаються вони такими епітетами, 
як "радісний", "легкий", "дзвінкий", "опуклий", "соковитий", "тьмяний", 
"глухий" і багатьма іншими. Ці характеристики допомагають більш точно 
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відбивати властивості різних відтінків кольорів. Розглянемо деякі із цих 
властивостей: 

- колір може давати враження наближення (виступання) або  
віддалення (відступання).Наш зір швидше всього реагує на довгохвильову 
частину спектр, тому всі теплі тони називаються "виступаючими" 
кольорами, холодні - "відступаючими" .  

- колір може викликати у людини відчуття важкості або легкості. 
Темні кольори створюють відчуття важкості, фундаментальності, 
нерухомості. Всі світлі кольори називаються легкими. Вони створюють 
відчуття легкості.   

- колір буває динамічним і статичним. Ці властивості пов'язані з такими 
характеристиками кольору, як світлота й колірний тон. Світлі кольори 
більше динамічні, чим темні. Теплі кольори, як більше активні, у більшій 
мірі виражають динаміку, чим холодні кольори. 

 
   5.4 Колірні гармонії 
  Незважаючи на величезну розмаїтність кольорових сполучень, 

використаних на практиці, можна відмітити деякі загальні принципи 
їхнього складання. Існують три основних схеми колірних гармоній: 

 
I. Контрастна гама. У найпростішому виді являє собою сполучення 

двох взаємнодоповнюючих кольорів. Наприклад, синій і жовтогарячий; 
зелений і пурпурний і т.д. Контрастно протиставлятися можуть не тільки 
окремі кольори, але також групи кольорів, наприклад, теплі й холодні 
кольори, хроматичні й ахроматичні, чорний і білий. 

II. Нюансная гама. Заснована на сполученні сусідніх або близько 
розташованих кольорів на кольоровому колі. Наприклад, зелений і синьо-
зелений, маслиновий  і ясно-зелений. Нюансная гама може бути також 
отримана шляхом поступового додавання до даного кольору іншого 
кольору (хроматичного або ахроматичного). 

III. Кольорові тріади. Сполучення трьох кольорів, рівнорозміщених на 
кольоровому колі . Наприклад, червоний, зелений і синій кольори. 

Для будь-якої кольорової гармонії один колір є  домінуючим. Цей 
колір може переважати в композиції або по площі, або по насиченості, або 
по яскравості. Всі інші кольори гармонійно зв'язуються з домінуючим.  

 
5.5 Візуальний вплив кольору упакування на покупця 
Червоний –  налаштовує на рішучість, і здатний викликати в людини 

сильне бажання зробити той або інший вчинок, і , наприклад, купити товар 
в упакуванні з червоним акцентом. Надмірне використання червоного 
здатне викликати у споживача агресивність . 

Жовтогарячий – допомагає викликати приплив життєвих сил, дає 
оптимістичний тонус. Древні вважали його кольором здоров'я й творчості. 
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Даний колір найкраще використати в рекламі медикаментів, дитячих 
товарів. 

Жовтий – налаштовує на комунікабельність. Цей колір відкритості й 
товариськості. А ще він допомагає додати урівноваженості емоціям, що 
розгулялися, знайти внутрішній спокій, утихомирити щиросердечне 
хвилювання.  

Зелений – все зм'якшує, знімає гостроту переживань. Буде доречний 
і ефективний у просуванні на ринку медикаментів, водоочисних систем, 
стоматологічних клінік і аптек, ветеринарних лікарень, центрів здоров'я й 
охорони навколишнього середовища. 

Рожевий – прекрасний помічник у сфері особистих відносин: він 
підсилює почуття, робить нас більше уважними, ласкавими й чуйними. 
часто використовується в упакуваннях парфумів та косметики, товарів для 
жінок і дітей. 

Блакитний – теж впливає на область почуттів, але більше 
піднесених, скоріше платонічних, ніж приземлених. Цей колір дружньої 
прихильності, споріднення душ. Блакитний – колір миру й загальної 
гармонії.  

Синій - допомагає сконцентруватися на самому необхідному.Синя 
деталь у каталозі або рекламному проспекті відразу залучить до себе увага, 
і, на відміну від червоної, ніколи не викличе негативних емоцій. 

Фіолетовий – колір внутрішньої зосередженості. Ще одна цікава 
деталь - фіолетовий добре стимулює роботу мозку й сприяє рішенню 
творчих завдань. Не випадково, фіолетовий улюблений колір творчих, 
креативних людей.  

Чорний – колір самозанурення: він допомагає від усього 
обгородитися, замкнути й сконцентруватися на рішенні того або іншого 
завдання. Однак у той же самий час це колір меланхолії і зневіри.  

Білий – колір повної відкритості, готовності сприймати світ у всім 
його різноманітті.  Варто лише помітити, що надлишкове використання 
даного кольору в друкованій рекламі здатно створити нейтральний ефект, 
коли споживачеві реклами просто повідомляється інформація про товар, 
без установлення яких-небудь акцентів і пріоритетів. 

За умов поширення магазинов самообслуговування, упаковка 
повинна виділятися серед інших упакувань товарів. В результаті 
численних досліджень знайдено деякі закономірності впливу кольору на 
споживача, обумовлене фізіологічними особливостями ока людини і 
законами оптики.  На основі цього сформульовано практичні поради при 
виборі колів для упакування [17]: 

- перевагу слід віддавати чистим кольорам; 
- за силою впливу кольори можна розташувати в наступній 

послідовності: 
- помаранчевий; 
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- червоний; 
- жовтий; 
- зелений; 
- синій; 
- фіолетовий; 

- колір має властивість збільшувати або зменшувати предмети: 
світлі оптично збільшують предмети, темні - зменшують. Це 
обумовлено яскравістю кольору: жовтий колір впливає як 
найбільш яскравий, потім йде білий, червоний, зелений, синій та 
чорний; 

- враховується здатність кольору до ідентифікації: найлегше 
впізнається червоний, потім зелений, жовтий та білий. Найбільшу 
складність для розпізнавання має синій та фіолетовий;  

- колір написів на споживчій упаковці повинен відповідати всій 
комбінації кольорів, але не погіршувати можливість прочитання; 
найбільш вдалим вважається використання на червоного кольору 
на жовтому фоні і червоного, зеленого, синього і чорного на 
білому. Всі зазначені поєднання кольорів слугують для залучення 
уваги, але найбільш помітним є поєднання червоного і жовтого 
кольорів (рис.5.9); 

-  білий колір використовується в основному як фон, підсилюючи 
чистоту і виразність іншого кольору. Сам по собі білий колір 
нейтральний, невиразний, не схоплюється оком і не привертає 
уваги, як колір хроматичної гами; 

-  світлі зображення на темному тлі оптично збільшуються, темні на 
світлому зменшуються, але впливають масивніше, повніше і 
помітніше;  

- помаранчевий колір на червоному фоні здається жовтішим, ніж на 
жовтому фоні, де він переходить в червоний колір. Синьо-зелений 
колір на зеленому фоні виглядає більш синім, ніж той же колір на 
синьому фоні, де він переходить в зелений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5.9 Поєднання кольорів фону та написів 

Червоний зелений 
синій 
чорний 

червоный жовтый 
помаранчовий 

чорний 
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Легше прочитуються написи: жовтий на чорному тлі, білий - на 

чорному, чорний - на помаранчевому, чорний - на жовтому, 
помаранчевий - на чорному.  

Колір виконує дві основні функції на споживчій упаковці: привертає 
увагу і, чинячи психологічний вплив, формує образ продукту. Особливе 
значення надається кольорам тому, що в навколишньому середовищі його 
помічають першим. Своєрідність психологічного впливу кольору 
проявляється в тому, що в порівнянні з текстом він має більш давнє 
походження і зачіпає перш за все почуття, а текст - інтелект. Колір 
позначається на настрої людини, може дратувати і заспокоювати, 
загострює емоційне сприйняття, викликає прямі асоціації та спогади, 
сприймається легше, ніж форма. Колір не потрібно переводити на 
конкретну мову, він миттєво сприймається людиною та створює стійке 
враження. 

 
 
ЛЕКЦІЯ 7 Маркетинг та дизайн упаковки. Класифікація 

упаковки. Функції упаковки  
 
Сучасна упаковка  - це засіб або комплекс засобів, що забезпечують 

захист продукції від пошкоджень і  втрат, а навколишнє середовище від 
забруднень, сприяє процесу обернення продукції. Процес обороту 
продукції включає такі стадії: транспортування, зберігання (складування) 
та реалізації продукції. 

 Зазвичай упаковка складається з тари і  допоміжного пакувального 
засобу (кришки, пробки, дозатора і т.п.).  

Основні класифікаційні ознаки тари і упаковки: 
- призначення;  
- вид материалу;  
- конструкція. 
7.1. Призначення упаковки прийнято вважати за найбільш істотну 

класифікаційну ознаку. За цим критерієм упаковка поділяється на:  
- споживчу (штучну, або первинну;  групову, або вторинну); 
- транспортну; 
- виробничу; 
- спеціальну; 
- суспільну; 
- військову. 
Споживча упаковка призначена для товарів масового споживання; 

вона є частиною товару, входить в його вартість, а після реалізації товару 
переходить в повну власність покупця. 
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Виробнича упаковка призначена для виконання внутрізаводських 
(внутрішньоцехових та міжцехових), а також міжзаводських перевезень, 
зберігання виробів, напівфабрикатів, матеріалів і сировини. 

Транспортна упаковка – упаковка великих товарів або великої 
кількості товарів, призначена для перевезення, складування і зберігання 
продукції.              

Спеціальна упаковка призначена для захисту від зовнішніх дій, 
впливів кліматичних чинників при транспортуванні і зберіганні різних 
виробів машинобудування, приладів, тощо. 

Суспільна упаковка – упаковка для продуктів, що використовуються в 
лікарнях, школах, державних установах, в'язницях, тобто в масовому 
скупчені людей.  

Військова упаковка – упаковка продуктів для Озброєнних сил або для 
Уряду.  

Додатковими ознаками класифікації упаковки є: 
- кратність використання  (разова і багаторазова); 
- консистенція продукту  (упаковка для рідкої, пастоподібної, 

порошкоподібної, штучної продукції); 
- токсикологічна оцінка продукції (для харчових, лікарських 

препаратів, нехарчової продукції); 
- ступінь небезпеки (для отруйних, легкозаймистих, вибухових, 

радіоактивних матеріалів). 
7.2. За видами матеріалів, з яких вони виготовлені упаковку 

розділяють на: 
- скляну;  
- целюлозно-паперову (включаючи картонну, гофрокартонную і 

дерев'яну); 
- металеву (жестяну і алюмінієву); 
- пластмасову (пластикову); 
- керамічну; 
- комбіновану. 
Класифікація етикетки за видами матеріалів:  
- паперові (сухі); 
- паперові, що  самі клеються; 
- пластикові (поліпропіленові).  
За призначенням етикетки розділяються на: рекламно-інформаційні, 

ідентифікаційні і спеціальні (наприклад, захисні, голографічні, акцизні 
марки і так далі). 

Скло є хімічно нейтральним матеріалом і  традиційно широко 
використовується для упаковки рідин. Скляна тара - вироби з скла, 
призначені для розфасовки, зберігання, транспортування, реалізації 
продуктів харчування і напоїв. За конструкцією скляна тара 
підрозділяється на: - вузкогорлу; -  широкогорлу . 
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Папір і  картон є найбільш поширеними пакувальними матеріалами. 
Головні переваги — низька вартість і  екологічна чистота. 

Пластмаси відрізняються хорошими механічними характеристиками, 
широким діапазоном використання та різноманітністю асортименту 
продукції, недолік - неекологічність. 

Метали (переважно сталь і  алюміній) володіють високою міцністю і  
термо-стійкістю, і  застосовуються для упаковки напоїв, консервованих 
продуктів, аерозолів. 

Комбінована упаковка включає комбінацію полімерних матеріалів з 
папером, картоном, фольгою.  

Типи комбінованої упаковки: 
- "флоу" (нанесення розплаву полімеру безпосередньо на упаковувані 

вироби);  
-"скин" формується з використанням термоусадкових плівок (друга 

шкіра), спосіб утворення - на картонну підкладку поміщають виріб, 
обтягнутий усадковою плівкою;  

 -"стреч" є подвійною заготівкою з листового матеріалу (як правило 
картон), в якій вирізають вікно, відповідно до форми виробу; 

-"вітелло"  - термоформований стакан, який вставляють в клеєний 
картонний циліндр;  

-"блістер" складається з жорсткої картонної підкладки і футляра з 
прозорого листового матеріалу.  

7.3. За технологією виробництва полімерну упаковку 
поділяють на групи відповідно до основного способу переробки або 
з'єднання полімерних матеріалів, які використовують при виготовленні 
упаковки (табл.6.1). 

Таблиця 6.1 -  Способи виготовлення полімерної тари [18] 
 

Спосіб Технологія виробництва Вироби 
1 2 3 

Екструзія 
 

полімер пластифікується, 
видавлюється через головку, 
що формує, у вигляді 
виробу 

листи, рулони, рукави 
 

Екструзія з роздувом 
 

полімер видавлюється у 
вигляді трубчастої 
заготівки, яка затискається у 
формі і роздувається 
стислим повітрям через 
ніпель.  

видувна тара 
 

Роздув 
 

видавлюється у вигляді 
рукава через кільцеву 
головку, повітря роздуває 
рукав і змотується в рулон 

плівки 15-300 мкм 
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Продовження табл. 6.1 

 
Видувна споживча тара. За різноманітністю і функціональним 

призначенням задовольняє будь-яким вимогам споживачів. Для її 
виготовлення застосовують практично всі види термопластов.  

Лита і пресована споживча тара виготовляється литтям під тиском і 
пресуванням з точним виконанням зовнішніх поверхонь, внутрішніх 
порожнин виробу.  

Споживча тара з газонаповнених матеріалів. Для виготовлення 
такої тари найчастіше застосовують пінопласти з низькою питомою масою 
(15-60 кг/м3). Тару з газонаповнених полімерів виготовляють методами 
лиття під тиском, пресування, видувного формування, беспресового 
спінювання, пневмо- і вакуумного формування.  

По відношенню до  упакованого продукту споживчу упаковку 
розділяють на внутрішню і  зовнішню.  

За кратністю використання споживча упаковка ділиться на разову і  
багатооборотну.  

Транспортна тара поділяється: 
- за габаритами: на малогабаритну (розміри до 1200мм 

×1000мм×1200мм) і великогабаритну (більше за вказані); 
- за кратністю використання: на разову і багатооборотну. 

Багатооборотна упаковка призначена для багатократного використання; 
- за стабільністю розмірів підрозділяється на жорстку і м'яку. 
Ефективним способом підвищення економічності транспортної тари є 

її максимальна уніфікація і стандартизація. 
 
7.4 Уніфікація тари і упаковки Уніфікація тари і упаковки проводиться за виглядом, типорозмірами 

і конструкцією або за окремими конструктивними елементами. Уніфікація 
тари необхідна для скорочення числа її видів. Вона сприяє зниженню 
витрат на розробку і виготовлення тари, оснащення; сприяє організації 
серійного і поточного виробництва на високопродуктивному 
автоматизованому устаткуванні. 

1 2 3 
Лиття під тиском 
 

пластик вприсується у 
форму, отвердіває, виріб 
витягується 

лита тара, укупорочні і 
допоміжні пакувальні 
засоби масою 0,1-10 кг 

Пресування 
 

матеріал поміщається в 
нагріту матрицю прес-
форми, під впливом 
пуансона ущільнюється і 
приймає конфігурацію 
виробу 

пресована тара і 
укупорочные засоби масою 
0,5-10 кг 
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Уніфікація транспортної тари за типорозмірами базується на 
модульній системі, в основу якої покладено площу пласких піддонів, що 
використовуються для кран-членів ISO (International Organization for 
Standardization — Міжнародна організація по стандартизації):  1200×800, 
1000×800 і 1200×1000,  мм × мм.  

Стандартизація тари забезпечує єдність показників якості, 
технологічних і економічних параметрів.  

 
7.5 Функції упаковки 
Одним з найважливіших призначень упаковки вважається збереження 

кількості і якості продукції, що випускається; забезпечення зручності її 
навантаження, вивантаження, перевезення на всіх видах транспорту, 
підвищення ефективності і полегшення робіт, пов'язаних зі збереженням 
продукції на складах. Збільшення значення упаковки обумовлюється тим, 
що все більша кількість продукції ряду галузей просто не може 
випускатися без відповідної упаковки. Визначення функції упаковки стає в 
нинішніх умовах невідємним від розвитку сучасних форм 
самообслуговування, організації громадського харчування, продажі 
готових виробів по каталогах і тому подібне. Висунення на передній план 
завдання максимального задоволення вимог споживача призводить до 
того, що саме призначення упаковки і її роль на сучасному ринку виходять 
за колишні поняття.  

Крім того, до найважливіших функцій упаковки відносяться її 
естетичність і інформативність. Все більш активно висуваються на 
передній план нові функції і додаткові вимоги до упаковки: упакований 
товар не повинен забруднювати навколишнє середовище, а пакувальні 
матеріали мають бути придатні для переробки і повторного використання.  

 Існує 4 елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, просування 
товару і збут товару, тому що наявність "потрібного товару, проведеного і 
переміщеного належним чином, за необхідною ціною в потрібне місце" 
повинно забезпечити успіх підприємства. Упаковка є тією сполучною 
ланкою, яка об'єднує всі ці проблеми. 

Для того, щоб сприяти збуту продукції упаковка повинна виконувати 
декілька функцій, кількість і цілі яких визначаються по-різному. Зазвичай 
формулюється від 3 до 7 таких функцій упаковки. Проте, якщо виходити з 
найнеобхідніших вимог до упаковки, то слід виділити чотири функції: 
локалізація продукту, захист його від зовнішнього середовища, 
забезпечення зручності використання продукту і інформативність [19].  

Локалізаційна функція (The Containment Function). Фактично, будь-яка 
упаковка означає, перш за все, обмеження в деякому об'ємі певної 
кількості продукції. Головна мета такого обмеження – зробити можливим 
проходження продукту через систему розподілу. Виробництво, 
навантажувально-розвантажувальні роботи, складування і транспортна 
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мережа як розвинених, так і таких, що розвиваються країн в однаковій мірі 
потребують такої функції упаковки для того, щоб переміщати промислові і 
сільськогосподарські вироби з одного місця на інше. У результаті, продукт 
знаходить можливість бути ефективно доставленим до місця торгової 
операції, що дозволяє покупцям набувати його там, де це їм найзручніше. 
При цьому для багатьох товарів стає абсолютно необхідним мати 
спеціальну упаковку, що забезпечує цю можливість.  

Захисна функція (The Protection Function) - з одного боку упакування 
повинне забезпечити охорону пакованого продукту від шкідливого впливу 
навколишнього середовища, а з іншої – охорону людей і навколишнього 
середовища від агресивних і небезпечних продуктів за допомогою їх 
особливої упаковки.  

Забезпечення зручності використання продукту (The Performance 
Function). Ця роль упаковки особливо багатогранна. Упаковка повинна 
бути зручною від моменту іі заповнення продуктом при розфасовці до 
потрапляння у смітник, тобто максимально і найконкретніше надавати 
корисні послуги людині, яка використовує даний товар, а саме зручною 
при розпакуванні товару, при необхідності повторно закриватися і 
відкриватися при подальшому використанні та зберіганні, мати додаткові 
засоби, які сприяють використанню – дозатори, насадки для нанесення, 
розсіювання, розбризкування, тощо, після використання товару складатися 
для переміщення до місця утилізації або знешкодження. Упаковка має 
бути розрахована на непідготованого споживача, використання її 
зрозумілим для без докладної інструкції.  

Інформативна функція (The Communication Function). Упаковка 
повинна нести всю необхідну інформацію про продукт. Інформація може 
передаватися як візуальними образами (форма, колір, графіка), так і 
текстом. Упаковка забезпечує ідентифікацію продукту за його назвою, 
інформує покупця про особливості товару і є останньою сполучною 
ланкою між виробником та споживачем, спонукаючи придбати даний 
товар. Упаковка перш за все впадає в очі і миттєво пояснює призначення та 
особливості того, що вміщує. По-перше, за упаковкою (її формою, 
матеріалом) покупець ідентифікую продукт за його найменуванням та 
призначенням – наприклад, пляшку з молоком ми легко відрізняємо від 
пляшки з олією, коробку з цукерками від коробки з пральним порошком. 
По-друге, можемо ідентифікувати продукт за його звичайному, 
узаконеному найменуванню – щоб відрізнити пляшку з молоком від 
пляшки з кефіром, які, як правило, однакові за формою та матеріалом, 
треба звернути увагу на колір оформлення та напис, що повідомляє про 
продукт. По-третє, інформує покупця про те, якими властивостями володіє 
продукт і як його використовувати. Якщо скористатися вже наведеним 
прикладом, на упаковці з молоком має бути наведено вміст жиру та 
вказівка щодо ступені його готовності до вживання (пастеризоване, 
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потребує кип’ятіння, тощо). На упаковці міститься інформація про склад 
продукту, перелік інгредієнтів, інструкції щодо використання продукту та 
зберігання продукту. Крім того, інформація на упаковці повинна 
спонукати покупця до придбання продукту – інформація про екологічну 
чистоту продукта харчування, або про його корисні складові, або про 
акційні переваги можуть впливати на рішення покупця про придбання 
даного продукту. 

 
ЛЕКЦІЯ 8 Інформативна функція упаковки 

8.1 Інформаційні знаки на упаковці 
Крім текстових написів, на упаковку зазвичай наносять інформацію 

певного змісту у вигляді графічних зображень, які мають певне смислове 
навантаження. За призначенням виділяють наступні групи позначень [20]: 

 Знаки відповідності державним вимогам безпеки 

    
Національний 
знак оцінки 
відповідності  
Цей знак  зазначає 
що маркована ним 
продукція 
відповідає вимогам 
усіх обов’язкових в 
Україні регламентів 
та стандартів. 
 

Знак відповідності 
при обов’язковій 
сертифікації в 
Російській 
Федерації 
 

Знак відповідності 
при обов’язковій 
сертифікації в 
Республіки 
Білорусь 
 

Знак відповідності 
Директивам ЄС 
Нового підходу 
Цей знак є 
декларацією 
товаровиробника і 
зазначає що 
маркована ним 
продукція 
відповідає 
європейським 
вимогам, 
включаючи охорону 
навколишнього 
природного 
середовища, 
здоров'я й безпеку 
праці. 

 
 Знаки маркування, які підтверджують екологічні переваги сертифікованої 
продукції згідно вимог міжнародних стандартів. 

Наведені нижче знакі підтверджують, що маркована ними продукція пройшла 
екологічну сертифікацію згідно вимог міжнародного стандарту ISO 14024 і має 
покращенні екологічні характеристики в порівнянні з представленою на ринку 
продукцією в аналогічної категорії. 
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Інформаційні знаки та позначки 

   
Знак «Не викидати у 
смітник» 
Цей знак означає що товар 
містить небезпечні речовини і 
потребує спеціальних умов 
для утилізації. Продукцію 
марковану таким знаком 
неможна викидати у 
звичайний контейнер для 
сміття, а слід здати до 
спеціального приймального 
пункту. 

Дратівливий  
Як правило, цей знак можна 
знайти на упаковках з різними 
миючими засобами. При 
попаданні в очі і на шкіру 
такий продукт може 
викликати свербіж, 
подразнення і навіть 
запалення. Слід не допускати 
потрапляння в очі, а також 
ретельно мити руки. 

Шкідливий  
Цей знак найчастіше 
зустрічається на упаковках з 
розчинниками, лаками і 
фарбами. Він інформує про 
те, що продукт містить одне 
або кілька шкідливих чи 
токсичних речовин. 

 

   
Їдкий 
Попереджувальний значок 
говорить про те, що до складу 
продукту входить луг або 
кислота у великій 
концентрації. При роботі з 
такими продуктами треба 
обов'язково одягати 
рукавички. 

 

Небезпечний для довкілля 
Цей знак попереджає про 
шкідливість продукту для 

природи. 

Знак «Нетто» («Брутто») 
Цей знак означає вагу нетто 
(без упаковки). Якщо біля 
цього знаку зазначено число в 
рамочці, воно означає вагу 
брутто (з упаковкою). 
 
 

 

   
Знак «Парасоля» 
Цей знак означає що 
продукцію слід оберегти від 
вологи 
 

Знак «Hermetically sealed» 
Цей знак означає, що товар 
вироблений з матеріалу який 
придатний для контакту з 
харчовими продуктами. 

Цей знак означає, що прилад 
має елементи вироблені з скла 
або іншого крихкого 
матеріалу 

200
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Цей знак означає, що 
марковану ним прилад слід 
берегти від нагрівання. 
 

Цей знак означає, що 
марковану ним продукцію 
слід берегти від 
випромінювання 

Цей знак зазначає граничне 
значення температурного 
режиму зберігання 
(застосування). 

   
Цей знак зазначає що 
маркована ним продукція є 
вогненебезпечною. 
 

Знак «Верх»  
Цей знак вказує на те, що 
товар потрібно зберігати і 
переміщати у вертикальному 
положенні. Стрілки вказують 
на верхню сторону упаковки. 
Наноситься на складську 
упаковку товарів, щоб 
забезпечити правильне 
складування і 
транспортування товару. 
 

Цей знак означає, що 
пакувальний матеріал 
вироблений з повторно 
переробленої сировини або 
містить частку повторно 
переробленого матеріалу. 
 

  

 

Цей знак відноситься до 
мотиваційних знаків який 
наноситься безпосередньо 
виробником. Він означає, 
що упаковку від продукту 
слід викинути в урну. 
 

Цей знак на упаковці 
вказує на місце, де 
розташовано центр 
тяжіння. 

Тропічне упакування 

 
 

Знак - Замкнутий цикл (виробництво – застосування – 
утилізація) і який вказує, що дана упаковка придатна для подальшої 
переробки.Усередині трикутника розташовуються одна або дві цифри, які 
вказують на тип пакувального матеріалу: 
• 1-19 - пластик, 

• 20-39 - папір та картон, 
• 40-49 - метал, 
• 50-59 - деревина, 
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• 60-69 - тканини і текстиль, 
• 70-79 - скло. 

Для пластиків для спрощення сортування й переробки застосовуються 
наступні коди з цифр та літер:  

 
PETE Поліетилентерфталат 

 
HDPE Поліетилен високої густини 

 
PVC ПВХ, Полівінілхлорид 

 
LDPE Поліетилен низкою густини 

 
PP Поліпропілен 

 
PS Полістирол 

 
---- Інші види пластику 
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