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Фармацияның ұйымдастырылуы, басқарылуы және экономикасы және клиникалық фармация кафедрасы 
 

ПАРФЮМЕРЛІК-КОСМЕТИКАЛЫҚ ӨНІМДЕРДІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ  
НАРЫҒЫНЫҢ ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫН ЖҮЙЕЛІК ТАЛДАУ 

 
Осы жұмыста парфюмерлік-косметикалық құралдардың фармацевтикалық нарығын бағалау жүргізілді. Қазақстан 
Республикасы өндірісінің косметикалық құралдарының ассортиментін кеңейту қажеттілігі көрсетілген. 
Түйінді сөздер: косметика, парфюмерлік-косметикалық тауарлар, күтім құралдары фармацевтикалық нарық, 
парафармацевтика 
 
Өзектілігі: Отандық фармацевтикалық нарықтың даму үрдістерінің бірі дәріханалар ассортиментінде 40-тан 60%-
ға дейін парафармацевтикалық өнімдердің үлесі болса, оның ішінде 12-ден 43%-ға жуығын емдік мақсаттағы 
косметикалық құралдар құрайды. Косметикалық құралдар – адамның сырт келбетін жақсарту үшін, сонымен қатар 
бет және дене бітіміне әсемдік беру үшін қолданылатын құралдар. Соңғы жылдары косметикалық тауарлар 
ассортименті бірнеше есеге өсті. 16-55 жас аралығындағы әйелдердің 97%-ы тұрақты түрде косметика өнімдерін 
пайдаланады, ал 76%-ы оны күнделікті қолданады. Қазақстанда халықтың 80%-ы әртүрлі дәрежелі тұрмыстық 
косметикалық өнімдерді сатып алады, олардың 94% -ы әйелдер, ал 68% ер адамдар болып табылады. Осыған орай, 
қазіргі кезде косметикалық құралдар адам өмірінде маңызды рөл атқарады.  
Зерттеу  мақсаты: Парфюмерлік-косметикалық өнімдердің жергілікті фармацевтикалық нарығының жай-күйі мен 
даму болашағына шолу жасау 
Зерттеу материалдары мен әдістері: Әлемдік парфюмерлік-косметикалық нарықта косметикалық бұйымдардың 
әр түрлі сипаттамаларына бағытталған жіктемелердің бірнеше түрі бар, яғни өндіріс технологиясы, баға мәртебесі 
және сапасы бойынша жіктеу  Косметикалық құралдар осы жіктемеге сәйкес бірнеше санатқа бөлінеді: 
- Mass market (үлкен партиямен өндірілетін арзан косметика) Оның негізінде мұнай-химия өнімдері және өте төмен 
сапалы өсімдік ингредиенттері, жасанды консерванттар, әдетте формалин мен фенол туындылары жатыр. Бұл санат 
өкілдеріне: Herbina, E.L.Erman, AVON, Oriflaime, Faberlic жатады; 
- Middle market (орташа класс косметикасы, бұл осы косметиканың жоғары деңгейі мен сапасын арттырады. Осы 
санаттағы тері күтімі жөніндегі кремдер мен құралдар құрамына табиғи биологиялық белсенді заттар және өсімдік 
тектес консерванттар кіреді. Бұл санат өкілдеріне мына фирма косметикалары жатады: REVLON, L ' OREAL, Mary Kay, 
BOURJOIS, LANCOME; 
- Lux (осы санат косметикасын "жоғары технологиялар косметикасы"деп батыл атауға болады. Люкс класты 
косметикада биологиялық белсенді компоненттер шамамен 70-80% құрайды. Ең жоғары сапалы өсімдік шикізаты, 
ал консерванттар тек табиғи: коллоидты күміс, балауыз, шай ағашының майы және т.б. қолданылады. Бұл класс 
өкілдері-жоғары сән үйлері: Elizabeth Arden, Nina Ricci, Helena Rubinstein,Yves Saint, оның сапасы мен дизайнын 
негіздейді); 
- Кәсіби Косметика – косметикалық құралдардың осы бағытының тұжырымдамасы – клиенттің қажеттілігін 
жылдам қанағаттандыру және оны сұлулық салондарына байлау болып табылады; 
- Емдік косметика – космецевтика (осы санаттың косметикалық құралдары тері қабатына ену дәрежесіне 
байланысты 3 деңгейге бөлінеді.  
І деңгей эпидермисте-терінің жоғарғы қабатында жұмыс істейді, емдейтін, қоректік және ылғалдайтын әсер етеді, 
жасушалардың дұрыс қалыптасуына ықпал етеді. Бірінші деңгейдегі емдік косметика тек дәріханаларда сатылады: 
"VICHY", "PHYTO", "LIERAC", "URIAGE", "PHYTOPHARM", "PHARMCOSMETIC" және т. б.  
ІІ деңгейдегі космецевтика құралдары эпидермис қабаттарында ғана емес, сонымен қатар гиподермаға дейінгі 
дерманың 2-ші қабаттарында да жұмыс істейді. Екінші деңгейдегі емдік косметика негізінде жоғары технологиялар 
арқылы алынған табиғи биоактивті компоненттер (мысалы: эфир майлары) жатыр.  
ІІІ деңгейлі емдік косметика 2-ші деңгейлі косметикалық құралдардың қасиеттері мен құндылықтарына ие, бірақ 
терінің қабатына неғұрлым тиімді және терең әсер етуге қабілетті. Бұл ғалым-косметологтардың революциялық 
жетістігі 2004 жылдан бастап тұтынушыға қолжетімді болды [1]. 
Косметикалық бұйымдар нарығын қолданылуы бойынша жіктейді:  
- Гигиеналық косметикалық құралдар: 
- жуыну, жуу және тазалау үшін (су, сабын, лосьон, косметикалық сүт, кремдер, майлар, ваннаға арналған сергітетін 
қоспалар, шашқа арналған сусабын, тіс пастасы); 
- антисептикалық және дезодорациялаушы әсері бар интимді косметика; 
- денеге арналған (макияжға арналған және сергітетін лосьондар, майлар, кремдер, опа); 
- күннен қорғайтын құралдар; 
- Тері күтіміне арналған арнайы құралдар: 
- қорғау сипатындағы; 
- регенеративті сергітетін (оның ішінде маскалар). 
- Қол және тырнақ күтімі үшін арнайы құралдар: 
- қорғаныш; 
- регенеративті. 
- Сәндік косметика құралдары: 
- тері мен тырнаққа түс әсерлерін жасау, сыртқы ақауларын жасыру үшін; 
- ағартқыш құралдар; 
- аяқ терісіне күтім жасау үшін құралдар, депиляторлар. 



 

- Шашты күтуге арналған құралдар. 
- Парфюмерия. 
Косметикалық бұйымдар нарығын демография жағвнан сегменттеу:  
- әйелдерге арналған косметика; 
- ерлерге арналған косметика; 
- жасөспірімдерге арналған косметика; 
- балаларға арналған косметика[2, 3]. 
2013 жылдан 2019 жылға дейін косметика, косметология және жеке гигиена құралдарының әлемдік нарығын 
дамыту жөніндегі сарапшылардың болжамы бойынша, әлемдегі косметикалық және косметологиялық тауарлар 
нарығының жалпы көлемі 2013 жылы 598 млрд. доллардан 2019 жылы 6,3%-ға өсіп 637,7 млрд. долларды құрады. 
Негізгі өсу бағыты күннен қорғайтын кремдер, дезодоранттар мен тері күтімі құралдары секторларында болады, 
сондай-ақ премиум-класс косметикасы мен элиталық косметика секторының өсу қарқыны мол, себебі дамушы 
елдерде өсіп келе жатқан орта класс тарапынан сұраныс артуда. 
Өндірістің негізгі көлемі XX ғасырдың басындағы сияқты ірі трансұлттық корпорациялардың аздаған санынан 
шоғырланған. Нарықтың жалпы көлемі шамамен $56 млрд. құрайтын АҚШ көшбасшысы болып табылады, ал екінші 
орынды азғана қалушылықпен Еуропа сақтап отыр. 
Ірі өндіруші компаниялар парфюмерлік-косметикалық өнімдерінің дамыған нарықтарына да, дамушы нарықтарына 
да жұмыс істейді. Дамушы нарықтардың үлесіне барлық әлемдік сатылымдардың 60% - дан астамы келеді. 
Сонымен қатар, соңғы жылдары дамушы және жаңа нарықтардың үлесі айтарлықтай өсе бастады. Мәселен, Қытай, 
Үндістан, Ресей, Бразилия нарығы  неғұрлым маңызды нарықтарға айналуда, жаһандық сатылымдардың 25% - ын 
алады. Бұл үшін өндірушілер тұтыну дәстүрімен, сатып алушылардың қалауымен және жаңа үрдістерімен 
байланысты сұраныстың жергілікті ерекшеліктерін есепке алуда бірқатар міндеттерді шешуге тура келеді[4]. 
ҚР Статистика комитетінің деректеріне сүйенсек 2016 жылдың 19 қырқүйегіне дейін «Парфюмерлік және 
косметикалық тауарлар өндірісі» экономикалық саласында 27 кәсіпорын тіркелген. Бұл кәсіпорындар ҚР-ның 9 
аймағында орналасқан, олардың басым көпшілігі Алматы қаласында (10 кәсіпорын). Тіркелген кәсіпорындар 
жұмыскер саны 50-ге дейінгі шағын кәсіпорындарға жатады (сурет 1).  
 

 
Сурет 1 – Тіркелген «Парфюмерлік және косметикалық тауарлар өндірісі» экономикалық  

саласына жататын кәсіпорындар саны 

 
Косметикалық бұйымдардың экспорты мен импортын есепке алуды ҚР Кедендік бақылау комитеті және ҚР 
Статистика комитеті жүзеге асырады. 
ҚР Статистика комитеті Кеден одағына (КО) қатысушы елдер бойынша сыртқы экономикалық қызметтің тауар 
номенклатурасына (СЭҚ ТН) сәйкес тауарлардың экспорты мен импортының көлемін қадағалайды. ҚР Кедендік 
бақылау комитеті республиканың қалған елдермен (КО кірмейтін) сыртқы сауда операцияларының (сурет 2) есебін 
жүргізеді[5]. 
 

     
Сурет 2 – "Косметикалық немесе макияжға арналған құралдар, тері күтімі құралдары"  

тауар позициясының экспорты пен импорты бойынша ірі елдер 

 
ҚР-да "Косметикалық құралдар немесе макияжға арналған құралдар және тері күтіміне арналған құралдар" тауар 
позициясы импортының негізгі үлесі Ресейге – 38%, Франциядан импорт – 12%, Ал Польшадан – 11% құрайды. 



 

 
Сурет 3 – ҚР косметикалық бұйымдар нарығының көлемі 

 
Сараптамалық бағалауға сәйкес 2022 жылға қарай косметикалық нарық көлемі 1,6 млрд. құрайды деп болжауда [7]. 
Емдік-косметикалық заттарды сау, жақсы теріні мүмкіндігінше ұзақ сақтағысы келетін адамдардың барлығы 
қолдануы қажет. Егер әрбір әйел тері күтімінің негізгі талаптарын, белгілі бір косметикалық препараттарды қалай 
қолдану керектігін, теріге  климаттық жағдайлардың қалай әсер ететінін білсе, онда оған ұсынылатын әдістер мен 
шаралардың қажеттілігі айқын болады.  
2000 жылдың басында ҚР-да косметика және парфюмерия дүкендерінің ірі желілері болмаған кезде, иіс сулар мен 
косметиканы базардан, барахолкадан, сондай-ақ бутиктерден сатып алған. Қазір, Косметика мен парфюмерияның 
интернет дүкендері, сондай-ақ француз үйі, Beautymania, Сұлулық планетасы, Mon Amie, Yessey сияқты алып 
дүкендер пайда болды. Бәсекелестік те күшейе түсті, компаниялар әрбір клиент үшін күреседі. Oriflame, Avon, 
Faberlic косметикалық компаниялары да шет қалмады, олар арзан косметика мен иіс сулар тапсырыс беруге 
болатын каталогтар мен көптеген өкілдердің көмегімен косметика мен парфюмерияны сатады. Қазақстандық 
тұтынушылар парфюмерлік-косметикалық тауарлардың белсенді сатып алушылары болып табылады. Жыл сайын 
парфюмерлік-косметикалық өнімдер үшін тұтынушылар кіріс ақшаларының 12-15 %-ын жұмсайды[8]. 
 

 
Сурет 4 – Қазақстанда косметикалық кұралдарды сатып алу нүктелері  

 
Қорытынды: Қазақстанның косметикалық нарығында соңғы онжылдықта елеулі өзгерістер болды. Жаһандық 
экономикалық өзгерістер елге әсер еткенімен, нарық тез қарқынмен өсуде. Қазақстан тұтынушыларының 
талғамдары мен қалаулары қатты өзгерді. Бұрын сәндік косметикаға тұтынушылық сұраныстың негізгі үлесі келсе, 
қазір емдік косметика мен күтім процедураларының пайдасына өсуде. Бұрынғыдай шетелдік компаниялар 
көшбасшылар болып қала бермекші.  
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Резюме: в данной работе проведена оценка фармацевтического рынка парфюмерно-косметических средств. 
Показана необходимость расширения ассортимента косметических средств производства Республики Казахстан. 
Ключевые слова: косметика, парфюмерно-косметические товары, средства для ухода, фармацевтический рынок, 
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REVIEW OF THE STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE LOCAL PHARMACEUTICAL  
MARKET OF PERFUMERY AND COSMETIC PRODUCTS 

 
Resume: in this work the assessment of the pharmaceutical market of perfumery and cosmetics is carried out. The necessity 
of expanding the range of cosmetics produced in the Republic of Kazakhstan is shown. 
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