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Вступ. Однією із форм міжнародних економічних відносин є зовнішня 

торгівля, якій приділяється значна увага в умовах сучасних процесів 

глобалізації світового господарства. Саме міжнародна торгівля виконує 

виключно важливу роль у розвитку світової економіки. Це підтверджує той 

факт, що на даний час більш ніж 80% сукупного об’єму міжнародних відносин 

припадає на світову торгівлю.  

Сучасна міжнародна торгівля за останнє десятиліття має стрімку 

позитивну динаміку зростання, темпи якої більш ніж в два рази вище, ніж 

темпи зростання світового валового внутрішнього продукту [1]. 

Розвиток зовнішньої торгівлі України, розширення торговельних операцій 

на міжнародних ринках можливі лише за рахунок залучення національної 

економіки до світових глобалізованих заходів [2].  

Незважаючи на те, що за останній рік в Україні відбуласть активізація 

міжнарожної торгівлі товарами, основним видом в національному експорті 

являлась сировинна продукція. Стосовно продукції з високою часткою доданої 



вартості, до якої відносяться парфумерно-косметичні засоби (ПКЗ), слід 

відзначити їх низьку питому вагу в українському експорті.  

Тому актуальним залишається питання аналізу міжнародної торгівлі 

парфумерно-косметичними засобами в Україні. 

Основна частина. Одним із найбільших прогресивних ринків, що 

постійно розвивається є ринок косметики та засобів гігієни. Незважаючи на 

досить насичений світовий ринок ПКЗ, сталий споживчий попит на традиційні 

та нові види цієї продукції дає постійний поштовх підвищенню темпів розвитку 

їх виробництва.  

Вдосконалені канали збуту, нові підходи до просування брендів, 

неймовірні стратегії по поглинанню або злиттю косметичних гігантів – всі ці та 

багато інших чинників забезпечують світовому ринку косметики стабільний 

розвиток, що складає за даними аналітичної компанії Research and Markets 

майже 6,5% на рік. При такій швидкості рентабельність ринку до 2020 року 

складе 675 млрд. доларів [3]. 

На даний час найвищу частку в обсягах реалізації на світовому ринку має 

сектор косметичних засобів з догляду за шкірою. Так в 2017 році їх об’єм 

становив понад 36,0% світового ринку. Інші сегменти ПКЗ мають наступні 

показники: косметика для догляду за волоссям – 22,9%, декоративнв косметика 

– 18,2%, предмети особистої гігієги та дезодоранти – 12,0%, парфумерія – 

10,5%, засоби для догляду за порожниною рота – 0,5%. 

Світовими лідерами в міжнародній торгівлі ПКЗ залишаються США та 

країни ЄС (рис.1). 



 
Рис.1. Світові експортери парфумерно-косметичноїі продукції (% від 

загального обсягу) 

 

Останнім часом країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону та Південно-

Східної Азії також просувають власні конкурентоспроможні ПКЗ на світовий 

ринок косметики. 

Українська косметична галузь є достатньо перспективною. В теперішній 

час на теренах країни діють понад 300 парфумерно-косметичних виробників. 

Найбільшими вітчизняними виробниками є «Ефект», «Європарфум», «Авалон», 

«Супермаш» та інші.  

Обсяг роздрібних продажів косметики і парфумерії в Україні в 2017 році 

виріс на 14,8% в порівнянні з 2016 роком і склав 6,2 млрд. доларів.  

Найбільш перспективними сегментами українського парфюмерно-

косметичного ринку на сьогодні є селективна косметика, косметика для 

чоловіків, дитяча косметика і продукти антивікової косметики.  

Сьогодні вітчизняний ринок парфумерії та косметики рухається у 

напрямку до інтернет-торгівлі. Спостерігається стійке зростання інтересу 

інтернет-аудиторії до даного сегменту. Частка інтернет-продажів в загальному 

обсязі ринку косметики становить близько 20%. Сприяють популяризації 
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онлайну, як каналу продажів, різні соціальні мережі і б’юті-блогери, які 

особисто тестують продукцію і пишуть статті або записують про це відеозвіти. 

Тенденцією парфюмерно-косметичного ринку в Україні є перерозподіл 

споживачів між його сегментами. Попит поступово зміщується в бік предметів 

особистої гігієни, представником яких – є рідке мило. За останній рік в Україні 

скоротилось виробництво рідкого мила, що і призвело до зниження його 

питомої ваги серед загального обсягу виробництва косметичних засобів.  

В 2017 році в Україні було вироблено 51,4 тис. т мила, серед них 32 тис.т – 

це мило для використання в туалетних цілях, 12,8 тис.т – для використання в 

господарських цілях та 6,6 тис.т іншого мила.  

Більшість ринку представлено іноземними товарами, вони займають 65%, 

вітчизняні виробники – 35%. Український ринок рідкого мила – це 

привабливий ринок збуту для карїн ЄС. До імпортних товарів відносяться 

практично всі світові бренди: Avon, Beiersdorf, Chanel, L’Oreal, Mary Kay, 

Oriflame, Procter & Gamble та інші. 

За 2017 рік в Україну було ввезено 128 тис. т. мила на суму 88 тис. доларів, 

в тому числі: туалетного мила –26 тис. т., що в ціновому вираженні 

дорівнювало 47 тис. доларів; господарського мила – 89 тис. т., вартістю 15 тис. 

доларів; рідкого мила – 13 тис. т., що в грошовому еквіваленті нараховувало – 

26 тис. доларів [4]. 

Експорт мила від українських виробників здійснюється в основному в 

країни СНД: в Білорусію, Казахстан, Молдову. За даними Державної митної 

служби за 2017 рік Україна експортувала 29 тис. т. продукції вартістю 44 тис. 

доларів, з них 16 тис. т. – туалетне мило (на 23 тис. доларів), господарське – 

10 тис. т. (на 17 тис. доларів) та рідке мило – 3 тис. т. (на 3 тис. доларів). Варто 

зауважити, що не зважаючи на зниження експорту в тоннах в 2017 році на 

грошове вираження це не вплинуло. Причиною тому є підйом ціни на 

експортну продукцію.  

Вищезазначені дані свідчать про наявність актуальної проблеми – 

імпортозаміщення ПКЗ. 



Висновки. На сучасному етапі парфумерно-косметичні засоби (ПКЗ) 

користуються попитом і виявляють тенденцію до їх подальшого зростання. 

Український ринок косметичної продукції є одним з найбільш 

перспективних серед інших непродовольчих товарів. Але вітчизняні виробники 

відчувають значну залежність від недостатньої кількості якісної вітчизняної 

сировини. Тому провідні позиції в Україні займає імпортна продукція, що 

користується значним попитом у споживачів. Український ринок косметичних 

засобів відрізняє суттєва частка імпортної продукції – понад 90 %.  

Але косметична галузь в Україні в цілому характеризується вираженою 

перспективною конкурентоспроможністю та можливістю імпортозаміщення. 
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