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Wartość informacyjna opakowań kosmetyków  
jako determinanta decyzji nabywczych konsumentów

Streszczenie

Opakowania jednostkowe kosmetyków stanowią inherentny element wyposa-
żenia produktu, bez którego niemożliwe byłoby wprowadzanie kosmetyku do ob-
rotu towarowego. Opakowania kosmetyków powinny spełniać rozliczne, zazębia-
jące się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna (funkcje 
pierwotne) oraz użytkowa, ekologiczna i marketingowa (funkcje wtórne). Jedną 
z priorytetowych funkcji opakowań produktów (nie tylko kosmetyków) jest funk-
cja informacyjna. Zakłada się, iż odpowiedni dobór informacji zakodowanych na 
opakowaniach powinien wyczerpująco, rzetelnie i zrozumiale informować konsu-
menta o opakowanym kosmetyku, jego składzie, właściwościach, sposobie użycia 
czy szczególnych warunkach ostrożności. Analizując informacje zawarte na opako-
waniach kosmetyków można stwierdzić, iż podmioty wprowadzające kosmetyk do 
obrotu towarowego wykazują tendencje do „nadmiernego” znakowania opakowań 
(w ramach znakowania fakultatywnego). Zasadne jest więc określenie, czy i które 
informacje są analizowane przez konsumentów w procesie nabywczym oraz jakie 
informacje stanowią o wartości komunikacyjnej opakowań jednostkowych z punk-
tu widzenia konsumentów indywidualnych. Powyższe pozwoli na zidentyfikowa-
nie kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań i może stanowić 
cenną informację dla projektantów w zakresie właściwego doboru znaków i kodów 
opakowań jednostkowych. 

Słowa kluczowe: opakowania produktów, wartość informacyjna, kosmetyki. 

Kody JEL: D12, D91, J14, O39

Wstęp 

Rynek produktów kosmetycznych w Polsce od lat należy do najbardziej stabilnych, per-
spektywicznych i innowacyjnych rynków. Wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 
roku wyniosła 16 mld zł, natomiast przewiduje się, iż w 2021 roku wyniesie aż 20 mld zł 
(www3). Według danych GUS, kosmetyki z Polski są eksportowane do ponad 160 krajów, 
w tym również odległych, jak Meksyk, Indonezja czy Australia (www2). Warto również 
podkreślić, iż Polska jest 6. rynkiem kosmetycznym w Europie (ze względu na wartość); 
ponadto jest rynkiem o największej tendencji wzrostowej (www3). Do głównych czynników 
determinujących silną pozycję polskiego rynku kosmetycznego zaliczyć można relatywnie 
wysoką innowacyjność produktów, otwartość na zmiany w trendach konsumenckich oraz 
wysoką jakość produktów kosmetycznych (surowców, produktów finalnych jak i opako-
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wań). Z kolei istotną barierą dla rozwoju innowacyjności w branży kosmetycznej w Polsce 
są często zmieniające się przepisy i normy, które nakłada ustawodawstwo Unii Europejskiej. 

Integralną częścią rynku produktów kosmetycznych są opakowania jednostkowe – ko-
smetyki w znakomitej większości nie mogą być wprowadzone do obrotu towarowego bez 
opakowania (Jamal, Khan, Tsesmetzi 2012). W przypadku kosmetyków opakowanie przede 
wszystkim chroni zapakowany produkt przed negatywnym wpływem czynników zewnętrz-
nych, umożliwia jego dystrybucję w łańcuchu logistycznym, ale również stanowi narzędzie 
działań marketingowych (Shah, Ahmed, Ahmad 2013). Potencjał marketingowy opakowań 
kosmetyków (generowany takimi elementami, jak materiał opakowaniowy, forma konstruk-
cyjna, systemy zamknięcia, etykieta, kolorystyka i grafika) sprawia, że stają się one skutecz-
nym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej, kreowania wizerunku produktu/marki 
jak również instrumentem wpływu na decyzje nabywcze konsumentów (Ghaani, Cozzolino 
i in. 2016; Lee, Lee i in. 2015; Barska, Wyrwa 2017; Ankiel, Walenciak 2017). 

Analizując kanały dystrybucji kosmetyków w Polsce można zauważyć, iż największym 
i coraz mocniejszym kanałem dystrybucji stają się samoobsługowe sieci drogeryjne; dy-
namicznie rozwija się również sprzedaż internetowa. Do walki o klienta w sektorze ko-
smetyków włączają się również dyskonty, które są obecnie najszybciej rozwijającym się 
kanałem sprzedaży kosmetyków w Polsce (www1). Wskazane kanały dystrybucji wymagają 
od opakowań kosmetyków (poza funkcją ochronną, logistyczną czy marketingową) wysoce 
zaawansowanej funkcji informacyjnej. Należy zauważyć bowiem, że w sklepach interneto-
wych oraz sklepach o samoobsługowej formie sprzedaży opakowanie jednostkowe kosme-
tyku jest głównym źródłem informacji o produkcie (jego cechach, właściwościach i atrybu-
tach) i pełni rolę „niemego sprzedawcy” w relacji produkt kosmetyczny – nabywca (Ankiel, 
Walenciak 2016; Magnier, Crie 2015; Bininnger 2015). W kontekście powyższego wartość 
informacyjna opakowań jednostkowych produktów kosmetycznych nabiera szczególnego 
znaczenia zarówno w procesie zakupu, jak i użytkowania. 

Celem artykułu jest zaprezentowanie pojęcia wartości informacyjnej opakowań pro-
duktów kosmetycznych, scharakteryzowanie wyznaczników wartości informacyjnej oraz 
przedstawienie wyników badania własnego dotyczącego wpływu informacji umieszczo-
nych na opakowaniach na decyzje nabywcze wybranych kategorii produktów kosmetycz-
nych. 

Pojęcie wartości informacyjnej opakowań produktów kosmetycznych 

Istota funkcji komunikacyjnej opakowań jednostkowych produktów konsumpcyjnych 
odnosi się do relacji zachodzących w następującym układzie: opakowanie – produkt – 
środowisko (Ankiel-Homa 2012). W powyższym układzie jedną z pierwotnych funkcji 
(obok ochronnej i transportowej) opakowań jest przekazywanie informacji służących 
realizacji różnych celów przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych celów jest dostarcze-
nie nabywcy/konsumentowi rzetelnej, fachowej i zrozumiałej informacji o produkcie 
(jego cechach, właściwościach, atrybutach) w kontekście dokonania wyboru produktu 
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i podjęcia decyzji o zakupie (Dörnyei, Gyulavári 2016; Fenko, Kersten, Bialkova 2016). 
Informacje umieszczone na opakowaniach kosmetyków (lub na etykiecie stanowiącej 
integralną część opakowania) zakodowane są w postaci następujących znaków (Ankiel-
Homa 2012, s. 178):
 - językowych (fenomowo-wyrazowych, jak wyrazy, wyrażenia oraz ideograficznych jak 

cyfry, kombinacje liter i cyfr),
 - ikonicznych (fotografie, rysunki i inne znaki graficzne). 

Informacje zawarte na opakowaniach produktów kosmetycznych należą do kategorii ob-
ligatoryjnych, których umieszczanie wynika bezwzględnie z uregulowań prawnych oraz do 
kategorii fakultatywnych, których umieszczanie na opakowaniu jest arbitralną decyzją pod-
miotu wprowadzającego produkt do obrotu towarowego (Grundey 2010). 

Zgodnie z artykułem 19. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)  
nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych, na ry-
nek wprowadzone mogą być tylko produkty kosmetyczne, które są prawidłowo oznako-
wane. Informacje na opakowaniach kosmetyków (zakodowane w postaci znaków języko-
wych i graficznych) muszą być czytelne, nieusuwalne i widoczne dla konsumenta. Jak już 
wspominano, znaki na opakowaniach dzielą się na obligatoryjne i fakultatywne (dobrowol-
ne). Do obowiązkowych informacji zakodowanych na opakowaniach kosmetyków należą 
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 doty-
czące produktów kosmetycznych):
1. imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej za wprowa-

dzenie kosmetyku do obrotu towarowego (w przypadku kosmetyków importowanych 
podaje się nazwę kraju pochodzenia);

2. nominalna zawartość w momencie pakowania wyrażona w jednostkach masy lub obję-
tości;

3. data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warun-
kach, zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości („data minimalnej trwałości”);

4. szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania oraz 
wszelkie inne informacje dotyczące środków ostrożności wymaganych dla produktów 
kosmetycznych do stosowania profesjonalnego;

5. numer partii produktu lub oznaczenia pozwalające na identyfikację produktu kosme-
tycznego;

6. funkcja produktu kosmetycznego, chyba że wynika ona jednoznacznie z jego prezenta-
cji; 

7. wykaz składników, poprzedzony określeniem “ingredients”, umieszczony wyłącznie na opa-
kowaniu zewnętrznym. Składniki oznaczone są na opakowaniu według Międzynarodowego 
Nazewnictwa Składników Kosmetycznych (International Nomenclature of Cosmetic 
Ingredients – INCI1).

1  Ujednolicona nomenklatura surowców kosmetycznych, obowiązująca na terenie Unii Europejskiej, stworzonej w celu uła-
twienia ich identyfikacji. W systemie INCI stosuje się angielskie nazwy związków chemicznych oraz łacińskie nazwy roślin. 
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Z kolei do dobrowolnych znaków umieszczanych na opakowaniach jednostkowych ko-
smetyków należą znaki graficzne lub/i językowe, których celem jest zwiększenie wartości 
informacyjnej opakowań, a w szczególności (Ankiel-Homa, Czaja- Jagielska, Malinowska 
2014):
 - podkreślające szczególne, wyróżniające się cechy i atrybuty produktu (np. certyfikaty 

produktowe, rekomendacje instytutów rynkowych);
 - informujące o cechach i właściwościach opakowań jednostkowych (np. certyfikaty eko-

logiczne);
 - kreujące pożądany wizerunek produktu i marki (np. zdobienia, ornamenty i inne znaki 

językowo-graficzne);
 - informujące o działaniach promocyjnych związanych z produktem (np. kod QR przekie-

rowujący do reklamy produktu, fanpage). 
W zależności od kategorii produktu kosmetycznego, marki, pilności potrzeb czy też 

kanału dystrybucji (miejsca sprzedaży produktu) konsument w procesie zakupu postrzega 
i analizuje różne elementy składowe stanowiące o wartości informacyjnej opakowań. Przez 
pryzmat postrzeganych i analizowanych informacji zakodowanych w postaci znaków na 
opakowaniach, konsument identyfikuje cechy i atrybuty produktu, co wpływa na wybór 
i decyzję zakupu danego kosmetyku. 

Identyfikacja kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej 
opakowań produktów kosmetycznych 

W celu wyodrębnienia i oceny kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opa-
kowań jednostkowych produktów kosmetycznych w procesie nabywczym konsumentów, 
przeprowadzono badanie ilościowe metodą wywiadu indywidualnego PAPI. Badanie zosta-
ło zrealizowane na próbie 900 konsumentek indywidualnych (kobiet) dobranych w sposób 
kwotowy, zamieszkujących obszar Poznania i okolic i dokonujących zakupów wybranych 
kategorii kosmetyków. Badanie przeprowadzono w I kwartale 2016 roku. Przedmiotem ba-
dania były opakowania jednostkowe zewnętrzne wybranych kategorii produktów kosme-
tycznych: kremów nawilżających dla kobiet, dezodorantów dla kobiet oraz szamponów do 
włosów dla kobiet. 

Głównym celem przeprowadzonego badania było wyodrębnienie najważniejszych infor-
macji umieszczonych na opakowaniach wybranych kategorii kosmetyków, które wpływają 
na fazę kognitywną i behawioralną w procesie nabywczym konsumentów. W celu wyod-
rębnienia najistotniejszych informacji stanowiących o wartości informacyjnej opakowań 
zastosowano metodę statystyczną – analizę czynnikową głównych składowych. W celu we-
ryfikacji poprawności zastosowania analizy głównych składowych przeprowadzono testy 
sferyczności Bartletta oraz wyliczono wskaźniki Kaisera – Meyera − Olkina (KMO) dla 
wszystkich analiz (Gatnar, Walesiak 2007, s. 235-237). Na potrzeby badania zastosowa-
no analizę czynnikową metodą głównych składowych z rotacją ładunków czynnikowych 
Varimax. Badanie przeprowadzono odrębnie dla wymienionych grup produktów w odnie-
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sieniu do informacji umieszczonych na opakowaniach kremów nawilżających, dezodoran-
tów oraz szamponów dla kobiet. W procesie wyodrębniania najważniejszych informacji, 
które wpływają na decyzje zakupu kosmetyków przez kobiety, analizie poddano następujące 
rodzaje informacji zakodowanych na opakowaniach:
 - nazwa produktu,
 - marka produktu (znak towarowy),
 - producent,
 - skład produktu,
 - termin przydatności produktu do użycia,
 - masa produktu,
 - szczegółowy opis produktu (wraz z działaniem),
 - sposób użycia produktu,
 - specjalne walory produktu,
 - informacje promocyjne,
 - informacje ekologiczne,
 - informacje o opakowaniu,
 - rekomendacje (np. instytutów),
 - informacje o produkcie w social mediach. 

Tabela 1
Kluczowe informacje zawarte na opakowaniach kremów nawilżających  
(ładunki czynnikowe uzyskane za pomocą analizy głównych składowych)

Zmienna
Składowa

1 2 3

− nazwa produktu ,722 - - 
− marka produktu (znak towarowy) ,793 -  -
− producent ,751 -  -
− skład produktu - -  -
− termin przydatności produktu do użycia - -  -
− masa produktu - -  -
− szczegółowy opis produktu (wraz z działaniem) - ,863 -
− sposób użycia produktu - - -
− specjalne walory produktu - ,714 -
− informacje promocyjne - - ,763
− informacje ekologiczne - - -
− informacje o opakowaniu - - -
− rekomendacje (np. instytutów) - - -
− informacje o produkcie w social mediach - - ,783

Źródło: badania własne.
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Proces wyodrębniania kluczowych informacji zakodowanych na opakowaniach rozpo-
częto od oceny macierzy korelacji między zmiennymi uwzględnionymi w badaniu. W celu 
oceny istotności macierzy korelacji wykorzystano test sferyczności Bartletta, który jest jed-
nym z narzędzi służących do oceny zasadności stosowania analizy głównych składowych. 
Następnie dokonano oceny adekwatności macierzy korelacji za pomocą współczynnika 
KMO. Wyniki analizowanych wskaźników dały podstawę do stosowania analizy czynni-
kowej. W dalszej części badania wyodrębniono główne czynniki odnoszące się do infor-
macji zakodowanych na opakowaniach badanych kategorii kosmetyków i wpływające na 
decyzje zakupu (przy wykorzystaniu kryterium Kaisera2). Następnie, korzystając z metody 
głównych składowych z rotacją Varimax, dokonano obliczenia ładunków czynnikowych. 
Ostatecznie w celu poddania interpretacji czynników wspólnych wydzielono zmienne, które 
są skorelowane z poszczególnymi czynnikami. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najistotniejsze dla konsumentek kremów nawil-
żających informacje umieszczone na opakowaniach zewnętrznych, które są analizowane 
w procesie nabywczym i wpływają na zakup to informacje o produkcie, marce i produ-
cencie, czyli ważne, obligatoryjne informacje; ponadto wytyczne dotyczące sposobu uży-
cia produktu oraz informacje o szczególnych walorach kosmetyku (np. o braku substancji 
konserwujących czy też ekologiczności produktu). Do kluczowych informacji na opako-
waniach kremów nawilżających zalicza się również informacje o charakterze promocyj-
nym oraz o aktywności producenta w social media (np. fanpage produktu na Facebooku lub 
Instagramie). Można zatem przyjąć, iż kluczowe wyznaczniki wartości informacyjnej opa-
kowań kremów nawilżających dla kobiet, które determinują proces nabywczy konsumentek 
są następujące:
 - czynnik 1 – obligatoryjne informacje identyfikujące kategorię produktu, producenta oraz 

markę kremu nawilżającego dla kobiet;
 - czynnik 2 – fakultatywne informacje szczegółowo opisujące krem oraz sposób jego dzia-

łania;
 - czynnik 3 – fakultatywne informacje o charakterze promocyjnym, które mogą być dodat-

kowym bodźcem prozakupowym dla konsumenta – należą do nich informacje o profilach 
produktu / marki w mediach społecznościowych oraz o działaniach z zakresu promocji 
sprzedaży, którymi objęty jest produkt. 
Analogiczny proces wyodrębnienia kluczowych informacji przeprowadzono w odniesie-

niu do opakowań dezodorantów dla kobiet. W tabeli 2 zaprezentowano wyniki przeprowa-
dzonej analizy czynnikowej metodą głównych składowych z rotacją Varimax (wydzielono 
zmienne skorelowane z poszczególnymi czynnikami). 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, kluczowe informacje zawarte na opakowaniach 
dezodorantów dla kobiet, które wpływają na decyzje zakupu tych produktów to informacje, 
które identyfikują produkt i markę, wskazują na specjalne, wyróżniające cechy i atrybuty 
produktu oraz identyfikują skład produktu. Ponadto, dla kobiet nabywających dezodoran-

2  Zgodnie z kryterium Kaisera należy pozostawić tylko te czynniki, którym odpowiadają wartości własne większe niż 1. 
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ty istotne są informacje o opakowaniu (np. identyfikujące materiał opakowaniowy czy też 
poświadczające szczególne walory opakowania np. ekologiczność) oraz wskazujące na ce-
chy proekologiczne dezodorantu (np. certyfikaty ekologiczności). Można zatem przyjąć, iż 
kluczowe wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań dezodorantów dla kobiet, które 
determinują proces nabywczy konsumentek są następujące:
 - czynnik 1 – obligatoryjne informacje identyfikujące kategorię produktu oraz markę dez-

odorantu dla kobiet;
 - czynnik 2 – obligatoryjna informacja, jaką jest skład produktu powiązana z fakultatywną 

informacją wskazującą na specjalne walory dezodorantu, wyróżniające produkt wśród 
konkurencji; 

 - czynnik 3 – fakultatywne informacje o charakterze proekologicznym, które mogą być 
dodatkowym bodźcem prozakupowym dla konsumenta oraz fakultatywne informacje 
identyfikujące opakowanie dezodorantu (materiał opakowaniowy, przyjazność opako-
wania dla środowiska). 
W odniesieniu do opakowań szamponów do włosów dla kobiet, kluczowe informacje 

zawarte na opakowaniach, wpływające na wybór i akt zakupu, zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 2
Kluczowe informacje zawarte na opakowaniach dezodorantów  
(ładunki czynnikowe uzyskane za pomocą analizy głównych składowych)

Zmienna
Składowa

1 2 3
− nazwa produktu ,856 - - 
− marka produktu (znak towarowy) ,719 -  -
− producent - -  -
− skład produktu - ,825  -
− termin przydatności produktu do użycia - -  -
− masa produktu - -  -
− szczegółowy opis produktu (wraz z działaniem) - - -
− sposób użycia produktu - - -
− specjalne walory produktu - ,751 -
− informacje promocyjne - - -
− informacje ekologiczne - - ,810
− informacje o opakowaniu - - ,771
− rekomendacje (np. instytutów) - - -
− informacje o produkcie w social mediach - - -

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Kluczowe informacje zawarte na opakowaniach szamponów do włosów  
(ładunki czynnikowe uzyskane za pomocą analizy głównych składowych) 

Zmienna
Składowa

1 2 3

− nazwa produktu ,759 - - 

− marka produktu (znak towarowy) - -  -

− producent ,823 -  -

− skład produktu - -  -

− termin przydatności produktu do użycia - -  -

− masa produktu - -  -

− szczegółowy opis produktu (wraz z działaniem) - ,808 -

− sposób użycia produktu - ,722 -

− specjalne walory produktu - - -

− informacje promocyjne - - ,871

− informacje ekologiczne - - -

− informacje o opakowaniu - - -

− rekomendacje (np. instytutów) - - ,771

− informacje o produkcie w social mediach - - -

Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najistotniejsze informacje zawarte na opakowa-
niach szamponów do włosów dla kobiet, wpływające na wybór i zakup badanej kategorii 
produktu to przede wszystkim informacje identyfikujące produkt i producenta kosmetyku. 
Ponadto – jak wskazują wyniki analizy – istotne są również informacje określające sposób 
użycia produktu oraz szczegółowo opisujące produkt, jego cechy i właściwości. Do kluczo-
wych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań szamponów do włosów zalicza się 
również informacje o charakterze promocyjnym oraz rekomendacje produktu udzielone np. 
przez instytuty badawczo-rozwojowe. 

Można zatem przyjąć, iż kluczowe wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań szam-
ponów do włosów kobiet, które determinują proces nabywczy konsumentek są następujące:
 - czynnik 1 – obligatoryjne informacje identyfikujące kategorię produktu oraz producenta 

kosmetyku;
 - czynnik 2 – obligatoryjna informacja jaką jest sposób użycia produktu powiązana z fa-

kultatywną informacją jaką jest szczegółowy opis cech, właściwości i atrybutów pro-
duktu; 

 - czynnik 3 – fakultatywne informacje o charakterze promocyjnym oraz rekomendacje 
produktu poświadczone przez podmioty zewnętrzne np. instytuty badawcze. 
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Podsumowanie 

Podsumowując zaprezentowane wyniki badań, których celem była identyfikacja kluczo-
wych informacji zamieszczonych na opakowaniach wybranych kategorii kosmetyków dla 
kobiet (inaczej wyznaczników wartości informacyjnej) można stwierdzić, iż w procesie za-
kupu istotne są wybrane informacje zawarte na opakowaniach, które konsumentki analizują 
i które wpływają na decyzję zakupu. Do kluczowych informacji zalicza się (niezależnie od 
kategorii kosmetyku): nazwę produktu, nazwę producenta oraz markę, czyli podstawowe in-
formacje identyfikujące produkt kosmetyczny. Ponadto, ważne są również informacje o cha-
rakterze promocyjnym, wskazujące na dodatkowe korzyści, które otrzyma nabywca kupując 
wybrany kosmetyk. W przypadku kategorii dezodorantów kluczowymi informacjami zawar-
tymi na opakowaniach są te o charakterze proekologicznym (dezodoranty postrzegane są jako 
produkty, które do niedawna cechowały się niską przyjaznością dla środowiska naturalnego). 
Z kolei w przypadku szamponów do włosów i kremów nawilżających do kluczowych infor-
macji zawartych na opakowaniach należą informacje szczegółowo charakteryzujące produkt 
(jego specyficzne cechy, właściwości i atrybuty). Warto podkreślić, iż obserwując opakowania 
produktów kosmetycznych zauważa się skłonność producentów do umieszczania wielu (być 
może zbędnych) informacji, którymi „pokryta” jest każda część opakowania (np. każda ściana 
pudełka kremu). Biorąc pod uwagę ograniczone zasoby czasowe konsumenta w trakcie doko-
nywania zakupów, nadmiar informacji (fakultatywnych) może zniechęcać do wyboru danej 
marki zamiast stanowić bodziec prozakupowy. Dlatego też zasadne jest identyfikowanie klu-
czowych informacji umieszczanych na opakowaniach produktów konsumpcyjnych z punktu 
widzenia nabywców / konsumentów i projektowanie wartości informacyjnej opakowań w taki 
sposób, aby niwelować asymetrię informacji na linii producent – konsument. 
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Information Value of Cosmetics Packaging as a Determinant of Buying 
Decisions

Summary 

Individual packaging of cosmetics is an inherent element of the product’s equip-
ment without which it would be impossible to put the cosmetic on the market. Cos-
metics packaging should meet numerous, interlocking functions, which include: 
protective, transport, information (primary functions) and usable, ecological, and 
marketing (secondary functions). One of the priority functions of product packag-
ing (not only cosmetics) is the information function. It is assumed that an appropri-
ate selection of information encoded on the packaging should provide the consumer 
with comprehensive, reliable, and comprehensible information about the packaged 
cosmetic, its composition, properties, method of use, and special precautions. Ana-
lysing the information contained on the packaging of cosmetics, it can be concluded 
that the entities introducing the cosmetic to commodity trading tend to “over-mark” 
the packaging (as part of optional labelling). It is therefore reasonable to determine 
whether and which information is analysed by consumers in the purchasing process 
and what information constitutes the communication value of the unit packaging 
from the point of view of individual consumers. The above-mentioned will allow 
identifying the key determinants of the information value of packaging and can pro-
vide valuable information for designers in the area of   the correct selection of signs 
and individual packaging codes.

Key words: product packaging, cosmetics, information value.

JEL codes: D12, D91, J14, O39
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Информационная ценность упаковки косметики в качестве 
детерминанта решений покупателей о покупках

Резюме

Единичная упаковка косметики представляет собой неотъемлемый эле-
мент оснащения продукта, без которого невозможно было бы ввести косме-
тику в товарооборот. Упаковка косметики должна выполнять разные, сопри-
касающиеся функции, к числу которых относятся: защитная, транспортная, 
информационная (первичные функции), а также утилитарная, экологическая 
и маркетинговая (вторичные функции). Одной из приоритетных функций упа-
ковки (не только косметики) является информационная функция. Предполага-
ют, что соответствующий подбор информации, закодированной на упаковке, 
должен исчерпывающе, добросовестно и понятно информировать потребите-
ля об упакованной косметике, ее составе, свойствах, способе применения или 
особых мерах предосторожности. Анализируя информацию, содержащуюся 
на упаковке косметики, можно сказать, что субъекты, вводящие косметику  
в товарооборот, проявляют тенденцию к «чрезмерной» маркировке упаковки 
(в рамках факультативной маркировки). Следовательно, целесообразно опре-
делить, анализаруется ли, а если да, то которая, информация потребителями 
в закупочном процессе, а также какая информация решает вопрос о комму-
никационной ценности единичной упаковки с точки зрения индивидуальных 
потребителей. Вышесказанное позволит выявить основные детерминанты 
информационной ценности упаковки и может представлять собой ценную 
информацию для проектировщиков по вопросу о правильном выборе знаков  
и кодов единичной упаковки. 

Ключевые слова: упаковка продуктов, косметика, информационная цен-
ность. 
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