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«Упаковка» видає літературу про пакування
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Редакційна колегія
Журнал «Упаковка» як періодичне
видання охоплює різноманітні сфери
пакувальної індустрії. У ньому можна знайти інформацію про пакувальні матеріали та упаковку, технології
пакування та обладнання, дизайн та
поліграфію, екологічні проблеми та
історію упаковки і ще про багато важливих речей. Разом із тим для фахівців важливо мати сконцентровану та
всеохоплюючу інформацію у вигляді
монографій, довідників, книжок про
окремі сфери пакування.
Загалом про пакування в Україні було
видано не дуже багато літератури. Це
зрозуміло, бо і сама пакувальна індус
трія почала в Україні активно розбудовуватися із середини 90-х рр. минулого
століття. І одразу фахівці цієї сфери
відчули гострий інформаційний голод. На той час в університетах та інститутах вже почали готувати фахівців
(технологів, механіків, поліграфістів,
дизайнерів та ін.) вищої кваліфікації
для підприємств пакувальної індустрії.
Проблема підручників із фахових дисциплін для студентів також була загострена, бо їх майже не було.
З першого року своєї діяльності редакція журналу «Упаковка» також
відчула пустоту на літературній полиці під назвою «пакування та упаковка». З іншого боку, за короткий час
навколо журналу почав гуртуватися
авторський колектив. Це були вчені,
кандидати та доктори наук, фахівці
різних підприємств, які обрали напрямком своєї діяльності пакування.
На той час вони вже були готові до
оформлення своїх наукових та виробничих здобутків у вигляді довідників,
підручників та монографій.
Першою книжкою, яку видав журнал
«Упаковка», була книга за авторством
Павла Замотаєва «Ориентированные
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полипропиленовые пленки», яка вийшла в 1998 р. накладом 1 тис. примірників (64 с.). Автор наводить
інформацію про поліпропілен, його
властивості, методи та технології виробництва орієнтованих плівок та сфери їхнього застосування. З того часу
редакцією було підготовлено до друку
та видано 76 видань загальним накладом 63,6 тис. примірників (табл. 1).
Другим важливим виданням став
«Термінологічний довідник пакувальника» (авт. І.І. Сторіжко, О.М. Гавва,
А.П. Беспалько, А.І. Волчко), який
вийшов у 1999 р. накладом 1 тис.
примірників (80 с.). Видання містить
1 тис. найбільш розповсюджених
термінів у сфері упаковки українсь

Таблиця 1.
Видання журналу «Упаковка» за 1998–2014 рр.
Вид видання
Монографія
Підручник
Довідник
Матеріали
конференції
Каталог
Газета
Разом

Кількість
8
1
1

Загальний наклад
9 300
500
1 000

26

2 700

28
12
76

12 105
38 000
63 605

кою, російською та англійською
мовами з тлумаченням цих термінів
українською.
У цьому ж році накладом 1 тис. примірників (192 с.) вийшла книга «Картон. Тара и упаковка» (авт. В.Л. Шредер, К.С. Йованович). Це було перше
видання в Україні, в якому наведено
відомості про види та властивості картону, конструювання тари, її поліграфічне оформлення.
Наступна книга «Упаковка в нашому
житті» (авт. В.М. Кривошей) вийшла з
друку у 2001 р. накладом 2 тис. примірників (168 с.). Книга відтворює цікаві
картинки про упаковку через осмислення історичних коренів, розуміння
властивих упаковці функцій, вивчення

Таблиця 2.
Матеріали конференцій — додатки до журналу
Конференція
«Пакувальна індустрія»
«Новітні технології
пакування»
Студентська конференція
з проблем пакувальної
індустрії «Золотий
каштан»

Кількість видань

Кількість доповідей

Наклад

7

150

850

9

152

720

6

271

650

КАТАЛОГ

учасників конкурсів

2013

основних її видів та допоміжних пакувальних засобів, використання художнього оформлення, сучасного обладнання та вирішення проблем впливу
упаковки на довкілля.
У 2003 р. колективом авторів під редакцією проф. Е.Т. Лазаренка була
підготовлена книга «Етикетка. Як
виготовити?», яка була видана редакцією журналу накладом 1 тис. примірників (184 с.). Ця книга розповідає
про історію виникнення етикетки, її
різновиди та призначення, дизайн та
колір, технології виготовлення, нанесення на упаковку та друкування.
Наступного року була підготовлена та
видана монографія «Упаковка из картона» (авт. В.Л. Шредер, С.Ф. Пилипенко) накладом 2 тис. примірників
(560 с.). Це доповнене та розширене
видання про матеріали, упаковку та
допоміжні пакувальні засоби, маркетинг та конструювання упаковки
з картону, її дизайн, виробництво та
використання. Книга стала бестселером на теренах країн СНД.
У період 2005–2007 рр. редакція видала три частини книги «Пакувальне обладнання» (авт. О.М. Гавва, А.П. Бес-

палько, А.І. Волчко). У першій книзі
(наклад — 1 тис. примірників, 436 с.)
йдеться про обладнання для пакування продукції у споживчу тару, його
класифікацію, функціональні модулі, побудову та принципи роботи типових конструкцій робочих органів,
що виконують основні та допоміжні
операції. У другій книзі — про обладнання для групового пакування (наклад — 1 тис. примірників, 136 с.).
Зокрема наведено терміни, визначення та класифікацію обладнання, типові конструкції пристроїв та машин
для групового пакування штучних та
упакованих виробів у транспортну
тару та обгортковий матеріал. Третя
книга (наклад — 1 тис. примірників,
96 с.) містить відомості про обладнання для оброблення транспортних пакетів, його класифікацію, принципи
побудови пристроїв та механізмів у
пакетоформувальних і пакеторозформувальних машинах, машинах для
скріплення транспортних пакетів, а
також роботехнічні комплекси, що застосовуються у процесах пакування.
Перший підручник був підготовлений
редакцією та вийшов друком у 2010 р.
Це видання «Пакувальне обладнання» (авт. О.М. Гавва, А.П. Беспалько,
А.І. Волчко, О.О. Кохан) було погоджено з Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів ВНЗ і надруковано накладом 1 тис.
примірників (744 с.). У підручнику в
доступному для сприйняття вигляді
наведена класифікація обладнання,
його функціональні модулі та принципи їхньої побудови. Також показані технологічні розрахунки типових
модулів різних функціональних груп
пакувального обладнання.
Часопис «Упаковка» виступає інформаційним співорганізатором низки
науково-практичних заходів, конференцій, для учасників яких у вигляді
додатків до журналу готує до публі-

кації та видає матеріали конференцій
(табл. 2).
Друкування доповідей або тез доповідей у матеріалах конференцій дає
можливість їхнім авторам отримати
чергову опубліковану наукову працю,
що важливо під час захисту дисертацій. З іншого боку, це дає змогу апробувати результати досліджень перед
широким колом як колег-науковців,
так і прискіпливих практиків. Нареш
ті, ці збірки ввійшли до бібліотек багатьох фахівців пакувальної індустрії
в Україні та за її межами.
Серед видань редакції 15 каталогів
учасників та переможців конкурсів
«Українська зірка упаковки», «Українська етикетка» та «Упаковка майбутнього», які вийшли загальним
накладом 2,2 тис. примірників, і в
яких була розміщена інформація про
2858 зразків упаковки та етикетки
українських виробників та студентів
українських ВНЗ.
Великою популярністю користуються
каталоги «Упаковка из бумаги и картона» (4 видання), «Каталог ПЭТ» (1 видання), «Упаковка из полимерных
материалов» (5 видань), «Стекло. Металл» (1 видання), які видані загальним накладом 5 тис. примірників. У
них фахівці мали можливість ознайомитись із фірмами та організаціями,
які виробляють та продають пакувальні матеріали, допоміжні пакувальні
засоби, тару, упаковку та обладнання.
Матеріал у каталогах структуровано
за окремими розділами, що дає змогу
швидко знайти необхідну інформацію.
Деякі із зазначених видань ще можна замовити в редакції журналу «Упаковка»:
02660, МСП–660, Україна,
м. Київ, вул. Марини Раскової, 11,
корп. Ж, оф. 202–204.
Тел.: (044) 517–23–23, 517–23–83,
517–22–55
upakjour@nbi.com.ua, upakjour@ukr.net
www.upakjour.com.ua
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