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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ БАЗ  

ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
 
Мета статті – показати можливості використання інформаційних баз в інтернет-середовищі для 

ідентифікації імпортної косметичної продукції. Право покупців на належну якість продукції порушується, 
оскільки реквізити маркування на сучасній упаковці товарів не дають можливості зробити компетентний вибір 
потрібного косметичного засобу. На косметичному засобі, що обраний об’єктом дослідження, нанесений не повний 
обсяг обов’язкової інформації, що не відповідає вимогам нормативних документів. Під час ідентифікації за 
допомогою інформаційних web-ресурсів було встановлено справжність тонального крему. 
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PRACTICAL ASPECTS OF USING DATABASES TO IDENTIFY COSMETICS PRODUCTS 
 

The purpose of the article is to show the possibilities of using information bases in the Internet environment for the identi fication 
of imported cosmetic products. The right of buyers to the proper quality of products is violated, as the requisites of marking on modern 
packaging of goods do not allow making a competent choice of the desired cosmetic product. The rapid pace of development of innovative 
developments in the cosmetic industry requires constant updating of the information base. The use of such information and its prompt 
dissemination can be one of the means of preventing counterfeiting of cosmetic products.  Tonal creams are widely used today because 
cosmetics play a big role in every woman's life, but their quality needs to be clarified. The object of study – accessible to modern consumers 
means of identification of a tonal cream. The basic information about the object is printed in a typographic way on the bottle itself, on sticky 
labels with the requisites of marking; the list of constituents of the tonal cream is under the label. Information falsification implies inaccurate 
information such as product name; trademark, company name, trademark; country of origin of the product; manufacturer and its mailing 
address; quantitative characteristics of the product; raw material or component composition of the product; date of manufactu re, terms, and 
conditions of sale or storage. Analysis of the marking details showed that the cosmetic product contains not a full amount of mandatory 
information, which does not meet the requirements of regulatory documents. In addition to the mandatory labeling details, oth er details are 
also included on the label. A bar code analysis showed that this compact cosmetic product was manufactured legally and was not rigged. 
Analysis of the ingredients of the tonal cream showed that they have a safety index of 0 to 4. The average safety index has g roups of 
components that can irritate the skin and mucous membranes and are allergens. Authentication of the tonal cream was established using 
information Web-resources. Using the information resources, the party number set the date of manufacture of the cosmetic product and 
compared it with the data indicated on the packaging of the tonal cream. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями Перший тональний крем, наближений за своїм складом і дією до засобів, до 

яких звикли сучасні жінки, був винайдений відомою компанією «Max Factor» спеціально для нанесення як 

гриму на шкіру акторів. Однак його здатність приховувати недоліки і надавати шкірі красивий відтінок був 
помічений жінками і новий засіб швидко набув приголомшливої популярності [1]. 

Поки що сучасна наука альтернативи пудрі і тональному крему не винайшла. Ці косметичні засоби 

залишаються основою макіяжу та використовуються для вирівнювання шкіри, роблять її бархатистою і 

м’якою. Щороку провідні косметичні компанії випускають на ринок «покращені» версії своїх торішніх 

«нових поліпшених» помад, тональних основ, пудр і кремів.  

Тональні креми широко використовуються на сьогоднішній день, адже косметика грає велику роль 

у житті кожної жінки, але питання їхньої якості потребує з’ясування. Адже для споживача проблема вибору 

на ринку товарів і послуг часто сполучена з дефіцитом інформації про реальні якості продукції. Все це 

зумовлює актуальність проведення дослідження за обраною темою. 

Необхідною умовою для задоволення попиту населення є не тільки постійний аналіз та контроль 

якості продукції. А якщо взяти до уваги те, що значна частка парфумерної продукції імпортується, то 

питання проведення їх ідентифікації  є досить актуальним і своєчасним. 
Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і 

на які спирається автор. Дослідження теоретичних і практичних аспектів асортименту, споживчих 

властивостей та якості парфумерно-косметичних товарів, а також впливу різноманітних чинників та їх якість 

висвітлено у роботах Вілкової С. А. [2], Яковлевої Л. А. [3], Марголіної А. А. [4], Пешук Л. В. [5], Луців Н. В. 

[6], Аннєнкової Н. Б. [7], Гудзь О. Є. [8], Байцар Р. І., Кордіяки Ю. М., Зеліско Ю. М. [9–12] тощо. 

Методологічним засадам ідентифікації товарів присвячені роботи Полікарпова І. С. [13, 14], Шумського О. В. 

[15, 16], Осипенко Н. І. [17], Коломієць Т. М., Мережко Н. В., Осієвської В. В. [18], Вілкової С. А., 

Свеколишкової О. Ю. [19], Байцар Р. І., Кордіяки Ю. М. [20] тощо. Проте зазначимо, що дедалі безсумнівна 
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актуальність ідентифікації товарів і косметичних виробів зокрема потребує подальших вивчень. 

Як відомо, засоби ідентифікації косметичних виробів поділяють на групи, що наведені на рис. 1. 
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Рис. 1. Засоби ідентифікації виробів косметичних (складено за джерелом [21]) 

 
Вимоги щодо якості виробів косметичних для макіяжу в Україні регламентує ДСТУ 4774:2007 

«Вироби косметичні для макіяжу на жировосковій основі. Загальні технічні умови» [22], що поширюється 

на вироби декоративної косметики на жировосковій основі, призначені для макіяжу і догляду за шкірою, 

очима та губами.  

На основі реквізитів маркування, які зазначені на сучасній упаковці товару і косметичних засобів 

зокрема, покупець іноді не в змозі зробити компетентний вибір потрібного косметичного засобу, чим 

порушується відповідне право на належну якість продукції. Окрім того, інформація для споживачів, що 

вказана на косметичних засобах, повинна бути необхідною, достовірною, доступною, достатньою, своєчасною.  

Окрім того, інформацію щодо вмісту 412 речовин, які заборонені для застосування як сировина 

косметична та не повинні входити до складу косметичних засобів, містять Державні санітарні правила і 

норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості [23].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 

стаття. Наразі на ринку часто зустрічаються товари, що мають неточну або перекручену інформацію щодо 

складу та властивостей товару. Такі товари є фальсифікованими, а фальсифікацію відносять до інформації, 

яка «забезпечується» спотворенням (усвідомленою зміною) інформаційних даних у маркуванні. За даними 

[16] важливою проблемою сучасного товарного ринку є наявність великої кількості фальсифікованих 

товарів – від 5 до 90% обсягу торгового обігу за різними групами товарів. Ринок потребує простих 

механізмів визначення та підтвердження справжності 

товарів. Для косметичної продукції ця проблема 

стоїть досить гостро. Швидкі темпи розвитку 

інноваційних розробок у косметичній галузі, 

використання поряд з традиційними нових 

компонентів (наприклад, речовини, які зв’язують 
вологу; нові активні речовини; сонцезахисні фільтри 

тощо), їх поширення у світі, вимагають постійного 

оновлення інформаційної бази. Використання такої 

інформації, її швидке оперативне поширення можуть 

бути одним із засобів запобігання фальсифікації 

виробів косметичних. 

Формулювання цілей статті (постановка 

завдання). Метою написання статті є на прикладі 

імпортної косметичної продукції показати 

можливості використання інформаційних баз в 

інтернет-середовищі для їх ідентифікації. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. За даними [17] стверджується, що при інформаційній фальсифікації свідомо спотворюються чи 

вказуються неточно такі дані: найменування (назва) товару; торгова марка, фірмова назва, товарний знак чи 

логотип виробника; країна походження товару; фірма-виробник товару та її поштова адреса; кількісні 

            
Рис. 2. Фотографічне зображення флакону з упакованим 

тональним кремом «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 
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характеристики виробу; сировинний чи компонентний склад виробу; дата виготовлення, терміни та умови 

реалізації чи зберігання тощо. Розглянемо на прикладі об’єкта даного дослідження – тонального крему «Alliance 

Perfect» ТМ «L’Oreal» засоби ідентифікації, які доступні сучасним споживачам. На флаконі, в який упакований 

тональний крем «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal», були нанесені типографським способом реквізити (рис. 2). 

Як видно на фотографічному зображенні, на флакон з упакованим тональним кремом «Alliance 

Perfect» ТМ «L’Oreal» нанесені клейкі етикетки із реквізитами маркування. На етикетці зазначено, що 

перелік складників тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» знаходить під етикеткою (рис. 3). 

Аналіз реквізитів маркування тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» поданий в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 
Аналіз реквізитів маркування тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 

№ Назва реквізиту маркування Характеристика реквізиту маркування 
Відповідність 

вимогам НД 

1 2 3 4 

Обов’язкові реквізити, що регламентують НД 

1 Назва і призначення виробу Тональний крем для обличчя «Совершенное 

слияние», адаптується до кольору та текстури 

обличчя 

Відповідає 

2 Назва виробника і його 

місцеперебування (юридичну 

адресу) і/або місця виготовлення 

продукції 

Жене Парі, Лю Ди Параді, 3, Орм, 45144 Сен 

Жан Де ЛяРуель Седекс Франція 

 

Відповідає 

3 Товарний знак виробника 

 

Відповідає 

4 Код (номер) партії 16PN00 Відповідає 

5 Маса нетто, г, об’єм, см3 (мл) 
 

Відповідає 

6 Термін придатності 12 місяців після початку використання Відповідає 

7 Умови зберігання  Зберігати при температурі від –4°С до +25°С, 

уникаючи прямого потрапляння сонячних 

променів 

Відповідає 

8 Перелік складників Присутній на пакуванні Відповідає 

9 Колір, номер тону, групу Колір не вказують у разі використовування 

безколірної або прозорої спожиткової тари 

Відповідає 

10 Дата виготовлення 11.2017 Відповідає 

11 Познака нормативного 
документу, згідно з яким 

виготовлено виріб 

– Не відповідає 

12 Інформація про сертифікацію 

відповідно до законодавства 

країни, що реалізує ПК вироби 

– Не відповідає 

Додаткові реквізити 

13 Штриховий код 3600520659718 – 

14 Адреса для звернень в Україні ТОВ «Лореаль Україна», вул. М. Грінченка 4, 

Київ,03880, тел. (044) 390-55-35 

– 

15 Використати до 11.2025 – 

16 Знак «Вага / об'єм нетто» вказує 

скільки продукт важить без 

упаковки 
 

– 

17 Єдиний знак обігу продукції на 

ринку держав-членів Митного 

союзу – European Asian Community 

– 

18 Екологічний знак «Der Grime 

Punkt», або «Зелена точка» 
 

– 

19 Реклама Технология микрослияния, совершенный 
оттенок, естественные оттенки сливаются с 

тонами и полутонами Вашей кожи, 

совершенная кожа, ультратонкие пигменты 

обеспечивают ровное покрытие без «эффекта 

маски», увлажнение 24 часа 

– 
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Аналіз реквізитів маркування показав, що на даному косметичному засобі нанесений не повний 
обсяг обов’язкової інформації, що не відповідає п. 5.1 
ДСТУ 5010:2008 [24]. Окрім обов’язкових реквізитів 
маркування, що регламентує цей НД, на етикетці 
нанесені і інші реквізити. Штриховий код і упаковка – 
це два важливі нероздільні елементи, які 
супроводжують будь-який сучасний товар. Вони 
підкреслюють високі споживні властивості продукції, 
сприяють зростанню її конкурентоспроможності, зручності при реалізації, транспортуванню та зберіганню. 
Необхідною умовою етикетки європейської якості є наявність на ній штрих-коду, за допомогою якого 
здійснюється облік, контроль руху товару від виробника до споживача через мережу складів виробників, 

посередників, торговельних підприємств та транспортних 
компаній. За допомогою штрихового коду зашифровано 
інформацію про деякі з найбільш істотних параметрів 
продукції. Відповідно до Європейської системи кодування 
EAN кожному виду виробу привласнюється свій номер, що 
найчастіше складається з 13 цифр (EAN-13). На упакуванні 
тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» нанесений 
штриховий код (рис. 4). 

Під час аналізу маркування був перевірений штриховий код, зазначений на пакуванні тонального 
крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» – 3600520659718. Перші дві цифри (36) означають країну походження 
(країну-виробника) товару – Франція Остання цифра (8) – контрольна, використовується для перевірки 
правильності зчитування штрихів коду. Розрахована контрольна цифра співпадає з контрольною цифрою, 
зазначеною на упакуванні, що свідчить про те, що зразок тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 
виготовлено законно. Країна-виробник (Франція), зазначена на упакуванні даного косметичного 
компактного засобу збігається з кодом країни-виробника (36), вказаного на штрих-коді. 

Зазначений на упакуванні штриховий код тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» був 
перевірений на сайті http://decode.org.ua/bar [25] (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5. Скриншот сайту decode.org.ua з розшифрованим штрихкоду тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal»  

 
Дані сайту decode.org.ua чітко вказують на те, що країною-виробником тонального крему «Alliance 

Perfect» ТМ «L’Oreal» є Франція. 
 

 
Рис. 6. Скриншот сайту checkfresh.com з розшифрованим дати виготовлення тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal»  

 
Також, за допомогою даних сайту checkfresh.com [26] можна через номер партії встановити дату 

виготовлення косметичного засобу і порівняти її з даними, що зазначені на пакуванні тонального крему 
«Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» (рис. 6). 

 

 

 
Рис. 3. Фотографічне зображення реквізитів маркування 

під етикеткою тонального крему «Alliance Perfect» ТМ 

«L’Oreal» 

 
Рис. 4. Фотографічне зображення штрихового коду, 

що зазначений на пакуванні тонального крему 

«Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» 
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Отже, за даними сайту checkfresh.com дата виготовлення тонального крему «Alliance Perfect» 
ТМ «L’Oreal» 11.2017 відповідає номеру партії 16PN00 та даним, що зазначені на пакуванні.  

Окрім того, для ідентифікації та перевірки справжності продукції на офіційному сайті «L’Oreal» 
було перевірено інформацію про даний косметичний засіб. Порівняння даних офіційного сайту «L’Oreal» та 
об’єкту дослідження дало змогу встановити, що тональний крем «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» відповідає 
заявленому на сайті. 

Потім, відповідно до інформації міжнародних експертів, установ і публікацій [27, 28], 
проаналізовано склад тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» та з’ясовано, що інгредієнти 
косметичних засобів мають індекс безпеки від 1 до 9. Аналіз реквізитів маркування тонального крему 
«Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» дав змогу узагальнити інформацію та звести її в таблицю 2. 

 
Таблиця 2 

Функції та індекс безпеки інгредієнтів складу тонального  
крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» [27, 28] 

Назва інгредієнту Функція, яку виконує інгредієнт 
Індекс 

безпеки 

Aqua/Water, Розчинник 1 

Dimenticone (Polydimethylsiloxane) Пом’якшувач  1 

Isododecane 
Емолент (пом'якшувач), розчинник 

(солюбелізатор) 
1 

Cyclohexane Розчинник (солюбелізатор) 0 

Glycerine Емульгатор 0 

PEG-10 Dimethicone Пом’якшувач, силіконова ПАР 3 

Metthyl  methacrylate crosspolymer 

Регулятор в’язкості, зволожувач 

1 

Butelene glycol 1 

Synthetic fluorphilogopite 1 

Disteardimonium Hectorite 1 

Hydroxytethylpiperazine ethane sulfonic acid 1 

Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone 
Емолент (пом'якшувач) 

3 

Hexyl laurate 1 

Sodium chloride Структуроутворювач (загущувач) 1 

Polyglyceryl-4 Isosterate 

Емульгатор 

1 

Caprylylglycol 1 

Disodium stearoyl glutammate 1 

Phenoxethanol Консервант  4 

Tocopherol Антиоксиданти  1 

Panthenol Aнтистатик, зволожувач 1 

Aluminium hydroxite Антиоксиданти 1 

Hydroxyethyl urea Кондиціонер для шкіри, вологоутримувач 1 

Hudrated silica Контроль в’язкості  1 

Methicone Антистатик, пом’якшувач 1 

MAY CONTAIN 

Cl 77891 / Titanium dioxide Пігмент, загусник 0 

Cl 77491 

Пігменти, барвники 

2 

CI 77492 / Iron oxides 2 

CI 77499/ Iron oxides 2 

Cl 15985 / Yellow 6 lake 1 

Cl 42090 / Blue 1 lake 3 

Cl 77510 / Ferric ammonium ferrocyanide 4 

CL45410 / Red 7](F.I.L. B167167/1) 1 

Mica 
Пігмент, барвник, наповнювач  

(в т.ч. мінеральні) 
2 

 
Аналіз інгредієнтів тонального крему «Alliance Perfect» ТМ «L’Oreal» показав, що вони мають 

індекс безпеки від 0 до 4. Середній індекс безпеки мають такі групи складників: 
- Phenoxethanol – подразнює шкіру, алерген; 
- PEG-10 Dimethicone – подразнює шкіру та слизові, алерген; 
- Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone – подразнює шкіру та слизові; 
- Cl 77510 / Ferric ammonium ferrocyanide – потенційний подразнювач;  
- Cl 42090 / Blue 1 lake – алерген. 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким 

чином, аналіз реквізитів маркування дав змогу стверджувати, що тональний крем «Alliance Perfect» 
ТМ «L’Oreal» не відповідає вимогам ДСТУ 5010:2008 [24]. Окрім того, аналіз зазначеного на пакуванні 
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штрихового коду показав, що даний компактний косметичний засіб виготовлено законно, тобто його не 
фальсифіковано. 

Підприємствам, що імпортують косметичну продукцію, по-перше, під час укладання контрактів з 
іноземними фірмами вносити пункт щодо зобов’язання маркування за чинними в країні нормативними 
документами косметичної продукції, яка ввозиться на митну територію України. Це дасть змогу оперативно 
ідентифікувати продукцію. По-друге, імпортерам слід використовувати інформаційні бази, які включають 
відкритий доступ до інформації через інтернет для оперативної ідентифікації виробів. 

Після узагальнення даних науковців, виробників, нормативних документів створити електронну 
базу даних, яка б містила інформацію щодо небезпечних речовин, які можуть нанести шкоду здоров’ю 
споживачів. 
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