
                                                                                                    
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ СТАТЕЙ 

Редакційна колегія інформаційно-аналітичного журналу «Упаковка» запрошує вас до 
публікації результатів наукових робіт. 
З 1999 р журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК України, а 
Постановою № 1–05/7 від 10.11.2010 р. перереєстрований в цьому переліку. 

У журналі публікуються результати науково-дослідних робіт з розробки, виготовлення, 
впровадження та використання пакувальних матеріалів, упаковки, обладнання, технологій 
пакування і логістичних операцій, а також щодо ресурсозберігаючих технологій переробки 
упаковки. 

Вимоги до оформлення статті 
До публікації приймаються не опубліковані раніше статті, які містять результати 
фундаментальних теоретичних розробок та найзначніших прикладних досліджень 
наукових співробітників, докторантів, аспірантів, студентів та провідних фахівців 
пакувальної індустрії. 

Стаття повинна бути підготовлена з урахуванням Постанови Президії ВАК України № 7–
05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».  
Виклад статті має бути чітким, стислим, без повторень. 
Згідно з наказом ВАК України № 178 від 4 квітня 2000 р. із змінами, внесеними наказами 
ВАК України від 07.04.2004 р. № 211, від 07.07.2008 р. № 437, наукова стаття повинна 
містити такі необхідні елементи: 

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття; 

• формулювання цілей статті (постановка завдання); 
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 
• висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 

напрямі. 

Статті українською (російською) мовою у вигляді вичитаних роздруківок на папері формату 
А4 (поля: верхнє, нижнє - 2 см, ліве - 1,5 см, праве - 3 см; шрифт - Times New Roman; кегль - 
14, інтервал – 1,5), а також всі необхідні додатки надсилати на адресу: 02002, Україна, м. 
Київ, вул. Є.Сверстюка, 4 а, оф. 416, 419. Електронну версію в форматі DOC надсилати на e-
mail upakjour@nbi.com.ua.  

Обсяг статті - не більше 15 тис. знаків (без пробілів). 
На першій сторінці статті необхідно вказати: в лівому верхньому кутку - індекс УДК, нижче 
назва статті, ініціали та прізвища авторів, їх науковий ступінь і місце роботи (назва 
закладу, установи). 
Після основного тексту в порядку згадування в тексті потрібно розмістити список 
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літературних джерел. Бібліографічні описи оформляються згідно з ДСТУ 8302:2015. У тексті 
цитоване джерело позначається у квадратних дужках цифрою, під якою воно розташоване 
в списку літератури.  
На окремих аркушах до статті повинні бути додані: анотації (до 500 знаків) з ключовими 
словами, наведені українською, російською та англійською мовами; виписка з протоколу 
засідання кафедри, технічної ради (підрозділу) з рекомендацією наукової роботи до 
друку; відомості про авторів (прізвище, повне ім'я та по батькові, науковий ступінь, місце 
роботи, номери контактних телефонів, адреса, e-mail); дві рецензії провідних науковців у 
відповідній галузі знань. 
Стаття повинна закінчуватися написом «Отримана редколегією (дата)». 
Роздрукований варіант статті підписують усі автори. 

Формули необхідно розміщувати прямо в тексті за допомогою редактора формул Math 
Type. Нумерація формул - арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля 
сторінки. 
Графіки в програмі MS Excel потрібно надавати разом з вихідним файлом: таблиця даних + 
побудована діаграма. 

Рисунки (схеми, креслення, графіки і т. п.) необхідно оформити відповідно до 
затвердженого єдиного стандарту* (гарнітура і розмір шрифту, товщина і колір контурів, 
розміщення текстових блоків та ін.). Тому, для можливості внесення змін до оформлення, 
малюнки можна підготувати на ваш вибір: 
1) графічними об’єктами програми MS Word (панель інструментів «Малювання»); 
2) засобами програми Adobe Illustrator CS6 з дотриманням стандартних поліграфічних 
вимог для рекламних макетів** за винятком перетворення шрифтів у криві 
(перетворювати НЕ ТРЕБА); 
3) з будь-якої доступної вам програми підготовки векторних зображень експортувати 
малюнок в формат EPS або надрукувати у файл формату PDF. 

Фотографії та рисунки передаються окремими файлами  

*) Шрифт символів OfficinaSansC 9 
Накреслення: Букви — курсив, цифри — пряме 
Основні контури 1 pt 
Допоміжні контури (осі, роздільники, стрілки, покажчики, обведення кольорових блоків і 
т. п.) 0,5 pt, колір — black 100 % overprint 

**) Версія документа: не вище Illustrator CS6 
Колірна модель файлу CMYK, всі об’єкти RGB і корпоративні кольори PANTONE 
ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути перетворені в CMYK 
Уміщені растрові зображення Роздільна здатність 300 dpi, колірна модель CMYK 
Наявність «прозорих» об'єктів (в т. ч. із градієнтною заливкою) При збереженні файлу 
вказати для параметра Transparency значення High Resolution 
Колір Black Встановити опцію Overprint при друку об'єктів з чорною заливкою на 
кольоровому тлі 



                                                                                                    
 
Додаткові вимоги для рекламних макетів 
Для макетів, що займають смугу повністю або розміщуються «навиліт» по зовнішньому 
краю сторінки:  
 
- відстань від інформаційно значущих об'єктів до межі обрізки сторінки має становити не 
менше 5 мм 
- Шрифти Всі текстові блоки повинні бути переведені в криві  

Фотографії необхідно надсилати в форматах TIF, JPG, PSD, розміром не менше 10х15 см, з 
роздільною здатністю не менше 300 dpi. 
Назва файлів ілюстрацій повинна відповідати їх підпису в тексті статті. 

Використані в статті фізичні, хімічні, технічні та математичні терміни, одиниці фізичних 
величин і умовні позначення, а також скорочення позначень одиниць фізичних величин 
повинні відповідати Міжнародній системі одиниць (SI). 

МИ ГОТОВІ ВІДПОВІСТИ НА БУДЬ-ЯКІ ПИТАННЯ 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ І МАКЕТІВ 

Публікація статей здійснюється відповідно до плану випуску журналу і результатів 
рецензування. 

Рукописи не повертаються, за винятком потреби в доопрацюванні статті. 


