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У роботі розглянуто останні інноваційні розробки в пакованні, які направлені на 

посилення маркетингової функції упаковки, так і відбиваються на зручності використання 

товару та зменшення утворення відходів пакувань. 

 

Сучасна упаковка є невід’ємною, багатофункціональною частиною товару, яка не тільки 

вміщує, зберігає та продає товар, а ще й утворює окремий сегмент ринку, який потребує нових 

технологічних рішень та креативних підходів до дизайну та матеріалу упаковки; крім того 

проблема утилізації упакувань змушує ще на етапі конструювання враховувати цей аспект. 

Маркетингова функція упаковки поза конкуренцією серед інших засобів просування 

товару,  вона дозволяє продавати товар значно дорожче, нічого в ньому не змінюючи. Тому 

упаковка повинна робити товар помітним, але  водночас бути зручною, практичною та 

піддаватися повторній переробці. Тому розробка дизайну упаковки має дуже велике значення і 

цей процес слід сприймати не як витратний, а як одну з найбільш вигідних інвестицій. Тому все 

більш дослідників приділяють увагу технологіям у галузі пакування, що активно поширюються 

у всьому світі.  Аналіз літературних джерел показує, що дослідження та впровадження 

інноваційних розробок в паковальній галузі є актуальним.  

Одним з провідних експертів в упаковочній галузі є Антон Стиман (Anton Steeman) [1], 

понад 50 робіт якого присвячено інноваційним технологіям пакування. Серед згаданих 

інновацій пропонується їстівна упаковка від WikiCell Designs, ідея якої полягає в створенні 

продукту без відходів, яка запроваджена, наприклад, компанією Nestlé при виготовлені 

бананового морозива, що імітує форму фрукта та  вкрито шаром желатину та очищається як 

справжня шкірка банана. 

Інший внесок в технологію пакування зробила компанія Coca-Colа, яка запропонувала 

створити пластикові та поліетиленові пакети у формі відомої скляної пляшки тієї ж фірми та її 

логотипом, що було обумовлене певні маркетинговим та економічним підходом.  

Переваги роздільного зберігання інградієнтів продукту враховані в двокамерному пакеті зі 

стійким дном, розробленого компанія Simonalbag S.A. у співпраці з DuPont та запатентованого 

Mixpack. Це гнучкий багатошаровий пакет зі стійким дном і проміжним швом, який утворює 

два відділення. У кожному відділенні порошок і рідина можуть зберігатися окремо, а потім 

перемішуватися при споживанні. Проміжний шов виконаний таким чином, щоб з мінімальними 

зусиллями його можна було розірвати, дозволивши вмісту змішатися [2]. 

Інноваційна упаковка, що саморозігрівається (за допомогою негашеного вапна)  для 

рідких харчових продуктів і напоїв Scaldopack має здатність легко згинатися [3]. Це ще одна 

інновація в сфері харчування. Продукт являє собою «пакет в пакеті». Внутрішній пакет служить 

камерою для проходження реакції, в той час як зовнішній пакет містить споживаний продукт. 

Споживаний продукт можна розігріти, натиснувши на реакційну камеру. Тим самим 

активується екзотермічна реакція, нагріваючи 200 мл споживаного продукту на 35°C приблизно 

за 5 хвилин.  

Упаковка являє собою життєво важливий компонент підприємницької діяльності будь-

якої компанії. По суті, вона все більше перетворюється на самостійну ланку, без якого стає 

неможливим переміщення товарів від виробника до споживача. При цьому її функції постійно 

розширюються – від збереження і захисту продукту від пошкоджень до задоволення попиту 

покупця. Тому використання споживчої упаковки має бути не лише привабливим, а й зручним 

та нешкідливим (іноді, навіть, корисним). В ідеалі форма, матеріал і дизайн упаковки повинні 

не тільки гармонійно поєднуватися між собою, а й відповідати ідеї (концепції) товару, його 

вартості, передавати його сутність і цінності, які він несе своєму споживачеві. При цьому 
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дизайнерське рішення упаковки має бути достатньо оригінальним, щоб виділити упаковку з 

ряду інших аналогічних продуктів і чітко ідентифікувати його. 
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