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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ ДИЗАЙНУ УПАКОВКИ 

 

д.е.н., проф. Божкова В. В., студентка гр.МК-31 Неділько М. В. 

 

Упаковка – останній призов, який бачить покупець, і останній шанс 

переконати його купити товар [1], тому над розробленням цікавого, 

оригінального дизайну упаковки працює ціла армія професіоналів. 

Дизайн упаковки включає гармонічну сукупність таких елементів, як: 

форма, матеріал, розміри, якість виготовлення, вид друку, кольори. 

До вимог при створенні вдалого дизайну упаковки відносять [1]: 

1) простоту та ясність; 

2) чесність (картинка та упаковці повинна відповідати дійсності); 

3) помітність (непомітне не куплять, вдалий приклад - «Coca-Cola»); 

4) унікальність (використання нестандартних форм, віконець); 

5) правильний та апетитний вигляд (щоб захотілось придбати товар); 

6) вигідне співвідношення ціни та якості (наприклад, багаторазова 

застібка на упаковці прального порошку); 

а також [2]: 

7) візуальну естетику і привабливість; 

8) тактильний відгук; 

9) емоційний відгук; 

10) функціональність (зберігає і захищає товар від зовнішніх впливів); 

11) фірмовий стиль (дизайн-концепт оформлення має відповідати 

загальній концепції фірмового стилю компанії, що підвищить впізнаваємість 

бренду). 

Успішними виявились продажі тих товарів, упаковки яких [3]: 

- розповідали захоплюючу історію бренда, 

- відповідали очікуванням покупців і виділяли товар серед інших, 

- легко читались, мали чітко виражену структуру і плавний перехід від 

одного елемента до іншого. 

Отже, при створенні дизайну упаковки важливими є не лише її технічні, а 

й психологічні та комунікаційні характеристики, що в сукупності сприяє 

підвищенню об’ємів продаж даної продукції. 
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