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Передмова 
 

 

Косметичний продукт не повинен 

завдавати шкоди здоров'ю людини ... коли 

він застосовується в нормальних або 

обґрунтовано передбачуваних умовах. 

  

 

Визначною тенденцією розвитку сучасної хімії і технології косметичних 

засобів є підвищення безпеки та ефективності косметичної продукції, що 

обумовлює необхідність обґрунтованого вибору інгредієнтів, підбору 

відповідної упаковки і контролю якості продукції.  

Структурний і хімічний склад інгредієнтів косметичних засобів тісно 

пов'язаний з їх біологічною активністю. У свою чергу, якість і ефективність 

косметичного засобу залежать від їх композиційного складу, природи і 

концентрації активних добавок, способу застосування і безлічі інших чинників. 

При цьому ймовірність косметичного продукту викликати небажану реакцію 

шкіри визначається її складом, взаємодією інгредієнтів між собою і їх 

проникністю через ліпідний бар'єр шкіри. В даний час основними джерелами 

інформації про безпеку косметичної продукції є відомі фізико-хімічні і медико-

біологічні дані інгредієнтів та накопичені відомості про досвід їх використання 

в продуктах з подібним складом.  

Безпека косметичного продукту тісно пов'язана зі стандартизацією ‒ 

розробкою і впровадженням в установленому порядку оптимальних 

загальнотехнічних і технологічних рішень, встановленням норм, правил, вимог, 

характеристик, що забезпечують оптимальний рівень якості, безпеки та ціни 

продукції.  

Косметичні засоби підлягають сертифікації ‒ процедурі підтвердження 

їх відповідності нормативним вимогам. Основною функцією сертифікації є 

захист людини, її майна і природного середовища від негативних наслідків 

науково-технічного розвитку, від недобросовісних виробників і продавців. 

Сертифікація проводиться в рамках строго визначених правил і керівництв 

(система сертифікації) відповідно до схеми сертифікації.  

Хімічний аналіз сировинних матеріалів і продукції є важливою ланкою в 

системі сертифікації косметичних засобів. Встановлення хімічного складу, 

визначення інгредієнтного складу косметичних засобів, оцінка проникності 

речовин і виявлення ефективності дії препарату ‒ різні ланки в ланцюзі 

випробувань, що забезпечують безпеку і ефективність косметичного засобу. 

Суттєве значення має забезпечення мікробіологічної чистоти продукції.  

В даний час інтенсивно розвиваються системи управління якістю. Якість 

‒ сукупність властивостей продукції, які обумовлюють її придатність 

задовольняти певні потреби відповідно до призначення. Система якості ‒ 

комплекс організаційних заходів, методик, процесів і ресурсів, які 



забезпечують управління якістю на всіх етапах його формування. Мета даного 

посібника полягає в ознайомленні тих, хто навчається з основами аналізу 

сировини і готових косметичних засобів, методами оцінки їх ефективності. 

Структура практикуму відображає основні аспекти випробування косметичних 

засобів ‒ від аналізу інгредієнтів до виявлення ефективності препаратів.  

Представлені лабораторні роботи відображають досвід викладання 

спеціальних дисциплін на кафедрі технології молочних, олійно-жирових 

продуктів і косметики. В експериментальному відпрацюванні лабораторних 

робіт брали участь всі автори цього посібника.  

Справжній практикум видається вперше і, очевидно, не є вичерпно 

повним, він не позбавлений недоліків. Автори будуть вдячні читачам за 

критичні зауваження та поради щодо поліпшення цього посібника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


