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вiзumнuх карlпоt{,, Lцо с
разеляrtуmо akmyaJtbHy проблему сmворення прафесiйноzо duзайну
diловоi люОuнu. Поdаltо кпасuфiкаt,liю вiзumiвок за
ltевid'с,vною скцаDовою iмidжу
"уuоr"Ъi'
Проансь,tiзовано функцii'кожнаzо з muпiв, Вudiлено Bci ко"лцпоненlпu
функцiонаrtьнLLм прuнцttпом,
вuрitчення, засmосування
вiзuиноl' карftlкu, варiанmu i[ композuцiitнuх cxe.lt, коjlорuсmuчноzа
лаzоmuпiв mа iHtatlx елеменпliв Dшайну,

Всryп
Iсторiя походженнlI вiзитних карток як одного
з найпоширенirпих видiв полiграфiчноi пролукчii
дослiджена недостатньо, невiдомо коли точно
з'явилися першi iх зразки. У Захiднiй Свропi ik
поширення простежуеться з бiльш-l paHHix часiв,
нiж у нашiй краiяi. У PociТ r]рототип cyracHoT
вiзитноТ картки з'явився, ймовiрно, ще за часiв
Катерини Ir t1]. Вiзитна картка могла бути

кардина-цьНо трансфсрL,lованою грально}tl картою
зi зlчtiл-lеними функчiями. Звичалiно. тодi вона

використовуRалася не так вiльно, як зар;Lз)
iснува,чи clrBopi, жорсткi правила пов{)дження з
цим докуNtентOтll

Bicl

,

ГIостановка проблеми
вiзитiвка е обличчям с}часного представника
будь-якоТ структури, приватноТ оооби, На
сьогоднi iclryc вкрай мало лiтераryри, де б мохtна
було знайти корисну iнформаuirс llpo Hei, а Tre
необхiдно ко;кнiй iнтелiгеятнiй людинi, особливо дiловiй [2; 3]

Велика частка таких статсй с в перiодицi та
IHTepHeTi, але tl, звiсно, слiд ретельно перевiряти
tа; 5]. Немало даних Nloж}la розшукати на вебcTopiHKax, де знаходяться coTHi шаблонiв готових вiзитних карток, виготовлених численними
дрrзаfui-сrулiями та полфафiT rriшм фiрплами [6; 7].

У

нашiй краiЪi кулыура як виготовлення
вiзитних карток, так i корисryвання ними ще
дуже недосконала. Ми вже майже втратили Ti

навички, якими в uiй сферi володiли колись, але
ще не встигли надбати нових. Тому принципи
користування цими картками та ix дизайн у нас
мають певнi особливостi, притаманнi сlто нашiй
KpaiHi, т8 BlIacнi спеuифiчнi риси.

Правила користування вiзитною карткою
C1,.racHi украТнцi ,lоlDиj\,ý4оться суворого
етикеry користування вiзитнилли картка}ч{и
зрiдка. по-rrерше, M&,Io хто знасться на ньому, llo*
друге, додержанrш етикету поодиноким бiзнесменом сприймасться оточуочими як намаганlUI
шryчно видiлитися з зага_rьноi' rlаси.

Але останнi&lи рока]\{и

спостерiгаеться

тенденцiя деякого пiдвищення куJIьтурного рiвня

вш

(

схв
що
Koli

вог
ш}i

тог

прi

певних верств населення в цiй галузi. l_{e
стосусться вузького кола дi"rових людей,
державних чигtовникiв, спiвробiтникiв iноземних

поЪопu"r*, якi за своtми обов'язками TicHo
пов'язанi з еjикето}"{ коРИСТ-у-Ванrя вiзитними
картками. Yci ж iншi категорii людей поки
дозволяють собi вiльне ставлення до власн!ж
вiзитiвок i неабiляку с,грокатiсть у ix дизайнi,
Ко.пи людина предс-гавляе приватiпу.* . чи
особливо держав{{у органlзацlю, вона вlдповlдае
,,iii те, як сприймасться Iи структура потенцiйнилr
дiловlллi партнером, Перtпим ltpokoN4 вираженFlя
гiоваги особi. у сплвпрацi з якою людина
зацiкав;lена, с обltiн вiзитними картками, При
цьому чоловiк \,{ае подати першим вiзитiвку
жiнцi- молодший -- особi, старшiлi за BiKoM,
Ж{iнка не зобов'язана подавати свою картку у
вiдповiдь, тодi як такий ;кест вiл чолсlвiка буде
розцiнено як неповагу. Отрип,rану картку не
можна ховати в кишеню або у вiзитницю, бо це
образить спiврозмовника. Вiзитлry картку слiд
брiти обома руками. По мохulивостi слiд
прочитати вголос iм'я та прiзвище власника,
Етикет виNIага€ покJlасти вiзитну картку перед
собою, а не крутити ii в рукак впродовх розмови,
IcHyc безлiч улtовностей такого роду, яких
ба;кано дотримуватися, щоб придбати реггlтаuiю
кульryрноТ людини протягом першоТ ж зустрiчi,
Класифiкацiя вiзптних картOк
Вiзитiвка - рiч дослtть вибаглива,
у сучасноrпrry суспiльствi прийнято користува-
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тися вiзитними картками кiлькох типiв, кожен з
яких мас BJ-IaCHi особливостi текстового наповнення й дизайну, який визначас стиль власника
картки. Розрiзн-яють вiзитiвки особистi, дi,повi,

Ti

ролинтti та комбiнован i.
Ктасифiкацiя за принципаNlи дизайну значно
складнiша. korkeH iз цлrх типiв вiзитн}тх карток

д(

по-рiзномч використову€ться в рiзнлтх краТнах,
Iнколи правила корисryванI]я ними кардинально
вiдрiзняються. Найекзотичнiшою в ставленнi та

Bi
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нАу. 20а3, м1
вiзитнlаi карток е Японiя, Помiтно
в цiй галlryзi Великобри,ганiя.

нrrя двобiчноТ або двомовноТ картки не

.Щиза}н вiзитних карток, певно, ще вибагливiший. Його характер зfuцежить вiд тигry вiзитноI

картки.

]пlлкуваннJI.

Особиста або родинна вiзитiвка мае буги
неофiцiйнiшою, правила iT розробки не TaKi
cyBopi, як принципи дизайну дiловоТ картки. Ще
вiдноситься i до комбiнованих карток. .Щiлова

якi данi про власника е на вiзитнiй картцi:
по батькrэвi (повнiстю), прtзвище;

вiдхиляючись вiд них лише настiльки, наскiльки
обумовлюс специфiка локzL,Iьних традицiй,
загаJIьна культура полiграфiчноТ пролукчii.

. Така вiзrriвка е свiдченltям

того,
зробити
не
в
змозi
два
фiнансово

карток або BiH не знас правил дiло-

истi вiзитiвки е, напевно, найпростiза структурою. ix рiзновllд залежить вiд

_\1'я,

tм'я (повнiстю), перша лiтера по батьковi,

.м'я (повнiстю), прiзвище;
тiльки iм'я;

il*'1 або iнiцiали, прiзвише,

контактна

Ьr"*", дозволяс не давати aHi адреси,
* лише iм'я та прiзвище.

i чотири варiанти цих вiзитних карток

е

iональними, оскL,iьки не нес},ть майже
власника, IJe скорiше не
знак пlани до нового знайомuя, скiльки
сучаснiй молi. Вiдсутнiсть такоТ картки y
l не сприйметься як недо.,Iiк. Вiзитна

i iнформачii про

яка передбачас посаду, званнjl та пOвн,ч
iнформачiю власника не е вх(е власне

. iТ

скорiше можна вiднести

до

типч.

особистоi вiзитноi картки BB,DKaродинна картка, в якiй мохсl,ть бlти
i iMeHa та прiзвища двох осiб, найчастiше iKa та дружини. У цьому випадку жiноче
ставиться перед чоловiчим. Контактна
лtацiя розмiщаеться на таких вiзитiвках
вiд бажання ix власникiв.
i вiзитiвки е найпошtиренiшими через
наповненiоть корисною iнформаСаме на них найбiльший попит у Bcix

i

вiзрrтrrа картка

мае мiстити

в

собi

iм'я, по батьковi чи iнiцiа-rrи, посаду,

, повну контактну iнформачiю, розмiщеrту
схемою. TaKi картки доречно н€lзивати
iським TepMiHoM 'Ъusiпеss card", бо особис-

родиннi вiзитiвки змiстом не зовсiм вiдпо-

цiй назвi. iх можна врrIати особисто,

з листом, з€Lлишати для TicT особи, яку
дома. Зви.{айно, таку картку- не завекJIасти в бlкет KBiTiB або додавати д0 ilода, як це можна робити з особистою карткою.",
lHoBaHl вlзитн1 картки мохqдь поеднув собi елементи Bcix зазначенrтх типiв, але
вимогоIо до Тх наповнення е MiHiMyM

вiзрtтiвка мас вiдповiдати BciM вимогам дизайну,

Вимоги до створенвя вiзштiвкп
Передусiм, вiзитна картка будь-якого типу
IIовинна мати усталенi розмiри, прийнятi в
переваlкнiй бiльшостi KpaiH. Звичайно вони
становлять 50х90 мм (у CIIIA - 51х89 мм), у
деяких KpaiHax жiночi картки трохи меншi 45х85 мм (у ВеликобританiТ, навпаки, картки
жiнок за розмiром бiльшi), а картки молодих
дiвчат ще меншi - 35х80 мм. Бувають вiзитнi
картки у виглядi свосрiдних книжечок, т<эдi вони
в складеному виглядi мають TaKi розмiри. Вiд
цих параметрiв вiдсryпати не бажано. Кути
вiзитних карток не слiд заокр}тлювати, бо це
сприймаеться як прояв несмаку або дурного

тону. Картка може бри як горизонтальною, так i
вертикaulьною, хоча перший рiзновид значно
пошrиренiший. Вiзитiвка повиFIfiа мати береги,
однаковi з ycix бокiв (5 мм), на якi не можна
помirцати жодноТ лiтери HaBiTb у тих виilацках,
кOли основного мiсця не вистачас. Краще
використовувати менший кегль, робrtти меншими за розмiром декоративнi елементи, zulе не
займати поля.

Матерiали, па якшхдрукують вiзптнi картки
Одна з ocнoBнt{x складових культури дизайну
вiзитноТ картки -- це матерiал, на якому вона
видрукувана. Сучаснi технолоriТ передбачають
виготовлення карток на найрiзноманiтнiших
носiях: шкiрi чи ii шryчних замiнниках, листях
рослин, шacTMaci тощо. TaKi вiзитнi картки
др}кують дуже обмеженим накладом i надзвичайно дорого коштуоть.

Класична вiзитiвка мае бути викоЕана на
якiсному, досить ttупкому паперi. Звичайно
полiграфiсти користуtоться папером вiд l50 до
400 гр/м2. Занадто цупкий папiр, наближений до
картоrг}-, зустрiчасться не дуrке часто. Оптrliчtальнрlй BapiaHT основи для вiзr,rгiвки -,це папiр
цупкiстю З00-400 грiм2. Така картка i вигляд
матиме солiдний, i в корисцъаннi буле надiйнiшою, Серед кращик copTiB нiмецькi та фiнськi
папери: Кеау Lustre (250-300 г/м2), Кеау
Pamphlet Lustre (З00 г/м2), Pop'Set Virtr.ral Pearl
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аб9
(240 г/м2), Pop'Set Morphing Yiolet_(240;/M'),

Йuро*чt 1зЪьзsО ./*')," Sllk (З00-З50 г/м2)
,оЙо. Немало на сrlасному ринку i факryрнлtх

паперiв рiзних кольорiв, у т,ч, надзви,Iайно бiлrтх
(SuperWЪite). Вiзитнi картки, виконан1 на"тонко-

паперi, дуже швидко мнуtься t HaBlTb рв},ться
при частому До них зверненнi, набувають зiпсо-

шtу

ваного вигляду. KpiM того, виготовити гlрну
вiзитну картку на такому паilерl технологlчно
rtай;ке tlемо)tulиво.

На

паперовому

ринку

УкраТни

сьогоднl

налiковlrюТься тисячi рiзновидiв паперу рiзних
краiЪ-виробникiв - вiд дешевого звичайнOго до
наддорогих елiтнюi copTiB, що мають,рlз}lу ваry,
,rуrrпiЁr", кольор, фа*туру та заtrахи, Але вiзитiвки, надр,Yкованi на ароматизоваНОМ) паперi або
на rraпipi з фактурою грубrlгt-l I]oJloTIia, JIbO}i)',
iHero, шкiри, використов},ються лише певними
категорiями замовникiв.

дизайну повинев вiдповiдати характеру,
cTaTi та роду професiйноi дiяльностi

еле]чIент

BiKy,

заI\.{овника.

Варiанти комвозицйцих схем вiзитноТ картки

Найхарактернiшими i найпоширенiшими е
компоновки
дiловi вiзитiвки, топtу i принципи
прикJrадl,
зручнiше рOздив"цятися на ix
Осяовними усталеними принципами розташу_
ванIUI текстових блокiв типовоТ горизонтальноТ
картки

с:

_

веркнtи рядок
- вирiвнювання по центру:замовник;
нюкче *
назва оргаlлiзацii, де працюс
iм'я, по батьковi, прiзвище; ни)кче - трохи

меншим кеглеN{ та iнколи курсивом - посада,
науковi,iй сryпiнь, зЁанЕя ЗаtчiОВН}iКa] лiвиil
н-rскнiй Ki/Т - адi]еса органiзацiТ, де BiH працюс;
(адреса
правий нижнiй к}т * KoHTaKTHi тслефони
телефон
мобiльний
.r.*rр""поi поштрt, пейджер,
чи указ}тоться эл ба;канням замовника, чи
залежно вiд сиryаuii rrриписуються ниt,{ пiзнiше
вiл руки);бjIоки адреси та контактноТ iнфоршrаuii
завх(ди друкlтоться значfiо меf{шим кеглем;
* вирiвнtованЕui по лiвом1, краю: порядок
блокiв той самий:
розташlуванIllI текстових
- вирiвнrовання по правOму краю: з тим

Колористичне вирiшення вiзштноi картки
Неабияке знаI{ен}uI мае колiр тла вiзитноТ
картки. Ранiше BiH мав гliд собою смислOве
пiдrрчнтя, аJIе зараз кольори 1 декоративнr
елсменти використовують неграмотно,
fiля сучасних вiзитнlж карток найпоширеrttблокiв;
шим кольором паперу е бiлий, Предсr,авниклr
саN{им порядком розта[IуванI1,I текстових
(наприктворчоi iнтелiгенцiТ (художники, Nryзиканти,
- по*бi*о"uний спосiб вирiвнювання
чорний,
застосовують
часто
прiзвище;
та
u*rbp", реlкисери)
]]ад, iм'я, по батьковi
_,
звання, науковии
посада,
ч*р"Ь""й, блакитний, зелений кольори в y,cix
лiвому,краю,
по
тоновшх варiаrtiях, .щля iнших кольорове тло сryпiнь по гrравому); порядок (розтаury,вання
вiзитiвки с недоречним.
теi(стов!fх блокiв тсй самий,
C)cTaHltiM часом стали дуже поIryлярними
У TeKoToBlTK вiзитних картках досить часто
ледь
трохи ToHoBaHi папери. частG з iмiтацiсю
застосов5,rоться додаrковi елементи графiчного
перлисабо
срiблястого
золотистого,
гомiтного
дизайну.
того напиJiенrrя. На ни}i можна надрукувати дуже
ЛiнiТ, що вiдокремлюють блоки ocнoBнoi
професiйно
буде
якщо
вишукану вiзитну картку1
iнформацiТ вiд контактноТ, мож}ть бути сеi
IcHye
il'
якщо TeKcToBi блоки
дизайну,
ро.фбrr""u кожна лрiбп",и
реднiоТ товщини, подвiйнi,
b".nlu неоднотонних паперiв iз рiзноманiтними
доволi важкi за масою, FIевеличкi 0рнам9нкольорOвими розводами, тUIямами, особливого
та,чьнi елемеfiти також слугуlоть свосрiдним
званих
так
блоками або
набули
зараз
рiзновиди
поширен}ш
роздiльником MilK текстовими
на
темносуворого
iз
менш
паперiв
картцi
"марtчц/рових"
розводами
,rp"npu"oo i надають
слiд
папери
TaKi
тлi.
cipoMy срiблястому
.не кJIа_ Й*"ру. Але з такими елементами потрiбно
вlзитlвки
використовувати для виготовленнlI
поводитися обережно, бо деякl з них несугь
сичнOго стиIIю.

OcHoBHi елементи дизайну вiзитпоТ карткп
Поряд iз фактурою та кольором тла вiзитiвки.
першорядну роль вiдiграють основн1 елементи 11

дrriаВф (шрифт, логотрiп, ToBapHlili знак),
Загальнrrli cT}lJIb вiзllтноТ KapTKI] ?а,qежItть
саме вiд ii професiйно розробленоТ композицii
грамотно, пiдiбрЪного шрифту, а головне - вiд
органiчного спiвiснування цих компонентiв, У
загальнiй композицiйнiй cxeMi крапку над "i" мае
поставити вправно вписаний логотип, Кожен

певне смислове навантФкення, Наприюrад, рамка
навколо тексту е знакOм жалоби,
IIереважна бiльшiсть карток мае ,поготип чи
товарний знак або обидва елементи, Вiдповiдно
видiляють кiлька типiв коiипоiiовкLl вiзрlтiвок
з
л}tше з логотипоN{ (або товарним знаколи) i

логотипом та товарним знаком, TaKi вiзитнi
картки можуть бути як горизонтальними, так i
вертикzlJIьними, хоча за наявност1 логотипа

1

товарногО

знакУ

використаннЯ

формаry ускладнюеться.
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вими або голографiчними фольгами), нагадуе

рпфт

шрифту вiзlтгiвки, якtдi е вагомою
вiд таких пара,метрiв:
змежить
,

формаry;

вIIJIивае як на кегль, так

i

iT

власника.

Класична вiзlтгна картка мае чорний, стриманий текст звичайноТ гарнiтур", лаконiчний
логотип.

кiлькостi TeKcToBoi iнформацii;
cTaTi замовника.

веселку i е антирекламою для

на гарпiтуру

шрифту.

жiночlо< картках звичайно застосовують
i, ажурнi гарнiryри, часто курсивного
, щоб TeKcToBi блоки сприймалися

гарнiтlри використовуються залежно вiд
вiзитiвки (для особисто - однi, дiловоТ iншi).
iльшим кеглем дрiкlтоть прiзвище, iм'я
батьковi чи iнiцiали. FIерiлко при написаннi
використов)rють лише великl лlтери,
або напiвжирний шрифт.

Висновки

с

показнIlком стиJIю дiловоТ
людини, ii оаморекламою, Кожна скпадова if
дизайну мае буги вивiрена, загальний характер
повинен вiдповiдати стилю замовника i BciM

Вiзитiвка

вимогам до с}л{асноi вiзитноi картки будь-якого
грамотних
передбачае
ретельнiше
фахiвцях у цiй га,,ryзi
дослiдження проблеми, створеню{ лiтераryри з
питань рiзних типiв полiграфiчноТ продукцiТ, до
якоi на-lежrтгь i вiзитiвка.

тигry, Сашrе негайна потреба

в
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.В. Романенкова

компоненты дизайна визитных карточек
,смотрена актуальная проблема созданш{ профеосионzшьного дизайна визитных карточек,

щихся неотъемлемой составляющей имиджа сOвременного деловогО человека. .Щана
икацрш визитных карточек по фуякчионаJIьному принципу. Проанализированы функции
типа, все компоненты визитной карточки, варианты ее композиционных схем,
решен}lll, использования логотипов и других эломентов дизайна.
V, Romanenkova
in components of business cards design
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