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Об’єкт дослідження – формування попиту на косметичні товари широкого
вжитку.
Предмет дослідження – комплекс теоретико-практичних засад формування 
попиту на косметичні товари широкого вжитку.
Мета роботи – вивчення номенклатури і можливостей підвищення
реалізації косметичних засобів на фармацевтичному ринку України.
Завданнями магістерської роботи є: розкрито сутність поняття «косметичні
засоби» у контексті маркетингу; виконано позиціонування дитячих піномийних
засобів щодо косметичних виробів; з’ясовані сучасні вимоги до якості дитячих
піномийних засобів; визначено стан забезпечення фармацевтичного ринку
України; проаналізовано нормативно-правового регулювання безпеки
косметичних товарів; здійснено маркетинговий аналіз ринку дитячих
піномийних засобів; охарактеризовано дотримання технології виробництва як
умову формування попиту на піномийного засобу; доведено відповідність
дитячих піномийних засобів стандартам як параметр формування попиту;
визначено термін придатності дитячого піномийного засобу як параметр
формування попиту.

Ключові слова: кон’юнктура ринку, косметичні товари, маркетингові
дослідження, дитячі піномийні засоби, розробка нового товару, товарна
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ABSTRACT

Pavlova Myroslava Olehivna. Theoretical and practical principles of the
formation of demand for cosmetic products of consumer goods. Manuscript. Master’s
work on obtaining an educational degree "Master" in specialty 075 - "Marketing".
Kremenchuk National University named after Mikhail Ostrogradsky, Kremenchuk,
2018
The object of the study is the formation of demand for consumer goods.
Subject of research - a complex of theoretical and practical principles of the
formation of demand for cosmetic products of consumer goods.
The purpose of the work is to study the nomenclature and possibilities for
increasing the implementation of cosmetic products in the pharmaceutical market of
Ukraine.
The tasks of the master’s work are: the essence of the concept of "cosmetic
means" in the context of marketing is disclosed; the positioning of children’s sponge
agents for cosmetic products was performed; the modern requirements for the quality
of children’s foam remedies are clarified; the state of the pharmaceutical market of
Ukraine is determined; regulatory and legal regulation of safety of cosmetic goods is
analyzed; marketing analysis of the market for children’s foam facilities was carried
out; the observance of the production technology as a condition for the formation of
demand for foam material is characterized; the conformity of children’s foam
facilities with standards as a parameter of demand formation is proved; the expiration
date of the child’s foam substance as a parameter for the formation of demand is
determined.

Key words: market conditions, cosmetic products, marketing researches,
children’s inventory, development of a new product, commodity policy.


