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Н.Е. №2 Споживні властивості парфумерно-косметичних товарів 

Парфумерія і косметика складають особливу групу непродовольчих товарів без яких 

важко уявити повноцінне життя сучасної людини. На споживчому ринку України за 

обсягами продажу парфумерія і косметика, на сьогодні, посідають четверте місце. Вони є 

предметами повсякденного користування, і мають стійкий попит. Без професійних знань 

щодо споживних властивостей, асортименту, особливостей визначення якості, 

безпечності, зберігання, розпізнавання маркування парфумерно-косметичних товарів 

неможливо забезпечити процес їх просування, збуту, прогнозувати формування попиту.         

Споживні властивості парфумерно-косметичних товарів 

 Споживні властивості парфумерно-косметичних засобів у цілому можна поділити 

на такі основні групи:  

функціональні,  

ергономічні,  

естетичні,  

надійність,  

безпечність.  

Функціональні властивості визначають ефективність дії засобу, і виконання функцій 

найбільш важливих для споживача. Залежно від призначення косметичних засобів, 

функції, що виконуються ними, мають свої особливості, наприклад: для шампунів – це 

миюча, піноутворююча здатність, для дезодорантів – усунення запаху поту, для лаку для 

нігтів – висихання, для декоративної косметики – стійкість, для косметичних кремів – 

омолодження шкіри, усунення дефектів, для парфумерії – стійкість запаху, антисептичні 

властивості, та ін. Тобто до функціональних властивостей парфумерно-косметичних 

засобів можна віднести: парфумерні, косметичні, захисні, лікувально-профілактичні, 

спеціальні властивості; очищаючу, тонізуючу дію; здатність відлущувати та ін.  

Парфумерні властивості – це здатність ароматизувати шкіру, волосся, руки, одежу та ін. 

і довготривалого утримання цього аромату.  

Косметичні властивості проявляються через зовнішній видимий ефект покращення стану 

шкіри і волосся, завдяки зволоженню, живленню, регенерації, поліпшенню обмінних 

процесів у шкірі, внаслідок чого підвищується пружність і еластичність шкіри, 

покращується її колір, розгладжуються зморшки.  

Захисні властивості, наприклад, засобів для засмаги забезпечуються завдяки 

сонцезахисним добавкам, що захищають шкіру від старіння; захист від низьких 

температур забезпечують спеціальні добавки на жировій основі призначені для 

застосування в холодну пору року.  

У засобів для догляду за ногами, антиперспирантів, лікувальних шампунів для волосся, 

лікувальних засобів для догляду за порожниною рота функціональні властивості 

проявляються у лікувально-профілактичній дії, а саме – антисептичній, антипарадонтозній 

тощо. Спеціальні властивості полягають у вибілюванні шкіри (креми зі спеціальними 

відбілювальними добавками – кислотами, вітаміном С, соком лимону та ін.), здатності 



звуження порів (дезодоранти-перспиранти), депіляції (видалення волосся за допомогою 

спеціальних кремів).  

Не менш важливими функціональними властивостями косметичних засобів є: 

очищуюча здатність, яка характеризується миючою здатністю (для мила і гелів), 

очищуючою дією (для молочка, лосьйонів), тонізуючою здатністю (для тоніка), 

здатністю відлущувати (скраби, які видаляють з поверхні шкіри ороговілі лусочки і 

сприяють глибшому очищенню) та ін.  

Ергономічні властивості задовольняють фізіологічні і психологічні потреби 

відповідно до певних характеристик споживачів. Вони характеризують здатність 

товару створювати відчуття зручності і комфортності.  

Безпечність парфумерно-косметичних товарів залежить від складу, якості 

початкових компонентів, технологічного процесу, умов зберігання і продажу, умов 

споживання. На кожному етапі життєвого циклу в косметичних товарах можуть 

відбуватися ті, або інші процеси, які викликають зміни, небезпечні для здоров’я людини. 

Тому для перевірки безпечності косметичних товарів проводять комплекс випробувань, а 

саме: визначають індекс гострої та хронічної чутливості, індекс шкірноподразнювальної 

дії, індекс подразнювальної дії на слизову оболонку очей, суб’єктивні та об’єктивні 

показники; вміст токсичних елементів, кислотне число, вміст лугів та ін. Безпечність – 

один із найважливіших показників косметичних засобів. Адже ця продукція, потрапляючи 

на волосся, шкіру людини, у порожнину рота може викликати низку захворювань. 

 

 

ДЗ:  прочитати та переписати підкреслений текст 

Питання для самоконтролю:  

1. Назвіть основні споживні властивості парфумерно-косметичних товарів.  

2. У чому сутність функціональних властивостей парфумерно-косметичних товарів?  

3. Охарактеризуйте такий показник споживних властивостей парфумерно-косметичних 

товарів як безпечність.  


