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АНОТАЦІЯ 

Лазарєва С.С.  Товарознавча оцінка якості шампуню та визначення його

конкурентоспроможності.

Розглянуто  стан  ринку  косметичних  товарів  в  Україні,  залежність

функцій шампуню від факторів якості та вимоги до якості шампуню.

Проведено товарознавчу оцінку якості  шампуню та аналіз  асортименту

шампуню, що реалізується в мережі ТОВ «АТБ-маркет»

Запропоновано  систему показників конкурентоспроможності  шампунів

та проаналізовано конкурентоспроможність шампунів в магазині  ТОВ «АТБ-

маркет».

Ключові  слова:  шампунь,  якість,  асортимент,  ринок,

конкурентоспроможність.

SUMMARY

Lazareva S.S. Commodity evaluation of shampoo quality and determination of

its competitiveness.

The state of the cosmetic goods market in Ukraine, dependence of functions of

shampoo on quality factors and requirements for quality of shampoo are considered

The commodity evaluation of shampoo quality and the analysis of the range of

shampoo sold in the network of ATB-market LLC have been carried out

The system of indicators of competitiveness of shampoos is offered and the

competitiveness of shampoos is analyzed in the shop of JSC ATB-market.

Keywords: shampoo, quality, assortment, market, competitiveness.
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