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Наумова О. О., Донцова О. В., Аграмакова Н. В. перспективи підвищення відповідальності вітчизняних виробників 

харчової продукції без глютену з використанням європейської системи ліцензування (тМ «перекреслений колосок»)
Мета статті полягає в дослідженні перспектив підвищення рівня відповідальності вітчизняних виробників харчової продукції без глютену з 
використанням європейської системи ліцензування харчових продуктів (ТМ «Перекреслений колосок»). Досліджено сучасні тенденції та сформо-
вано основні проблеми розвитку ринку харчової продукції без глютену, у тому числі в Україні. Зосереджено увагу на найгострішій проблемі ринку 
харчової продукції без глютену – порушенні правил безпеки та якості продуктів, які виробляються вітчизняними виробниками, і негативному 
впливі на стан здоров’я споживачів глютензалежних захворювань. Розглянуто можливість впровадження в Україні Європейської Системи Лі-
цензування (ELS) з метою офіційного отримання маркування ТМ «Перекреслений колосок» та відповідності європейським стандартам Асоціації 
європейських суспільств целіакії (AEOCS), які гарантують якість і безпеку продуктів без глютену. Перспективами подальших досліджень у даному 
напрямі є розробка теоретико-методичних засад і практичних інструментів щодо поширення використання ТМ «Перекреслений колосок» та 
європейської системи ліцензування в Україні, що надасть можливість якісного та безпечного дотримання хворими безглютенової дієти. 
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Наумова О. А., Донцова О. В., Аграмакова Н. В. Перспективы повышения 

ответственности отечественных производителей пищевой продукции без 
глютена с использованием европейской системы лицензирования  

(ТМ «Перечеркнутый колосок»)
Цель статьи заключается в исследовании перспектив повышения уровня от-
ветственности отечественных производителей пищевой продукции без глю-
тена с использованием европейской системы лицензирования продуктов пи-
тания (ТМ «Перечеркнутый колосок»). Исследованы современные тенденции 
и сформированы основные проблемы развития рынка пищевой продукции без 
глютена, в том числе в Украине. Сосредоточено внимание на острейшей про-
блеме рынка пищевой продукции без глютена – нарушении правил безопасно-
сти и качества продуктов, которые производятся отечественными произво-
дителями, и негативном влиянии на состояние здоровья потребителей глю-
тенозависимых заболеваний. Рассмотрена возможность внедрения в Украи не 
Европейской Системы Лицензирования (ELS) с целью официального получения 
маркировки ТМ «Перечеркнутый колосок» и соответствия европейским стан-
дартам Ассоциации европейских обществ целиакии (AEOCS), которые гаранти-
руют качество и безопасность продуктов без глютена. Перспективами даль-
нейших исследований в данном направлении является разработка теоретико-
методических основ и практических инструментов по распространению ис-
пользования ТМ «Перечеркнутый колосок» и европейской системы лицензиро-
вания в Украине, что позволит больным качественно и безопасно соблюдать 
безглютеновую диету. 
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Licensing System (TM «Perekreslenyi Kolosok»)
The article is aimed at researching prospects of increasing the level of responsibility 
of domestic producers of the gluten-free food products using the European Licensing 
System (TM «Perekreslenyi Kolosok»). The current tendencies have been researched 
and the main problems of development of the market of the gluten-free food products, 
including in Ukraine, have been formulated. Attention is focused on the acutest prob-
lem of the gluten-free foods market – violation of safety rules and quality of products 
manufactured by domestic producers, and negative impact on the condition of con-
sumers’ health in terms of the gluten-related disorders. The possibility of introduction 
in Ukraine of the European Licensing System (ELS) with the purpose of official adoption 
of the marking of the TM «Perekreslenyi Kolosok» and conformity with European stan-
dards of the Association of European Coeliac Societies (AOECS) is considered, which 
guarantee the quality and safety of the gluten-free food products. Prospects for further 
researches in this direction is development of theoretic-methodical bases and practical 
instruments on distribution of use of the TM «Perekreslenyi Kolosok» and the European 
System of Licensing in Ukraine, that should allow patients to keep to the gluten-free 
diet in a qualitative and safe way.
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Ринок виробництва харчової продукції без глютену 
зростає великими темпами. Це пов’язано з тим, 
що кількість людей з діагнозом «глютензалежні 

захворювання» (целіакія; непереносимість глютену без 
целіакії; алергія на пшеницю, глютен) збільшується з 
кожним роком, тому попит на якісні та безпечні харчові 
продукти без глютену постійно зростає. Однак в Україні 
виробники даного сектора економіки не завжди розу-
міють, яку відповідальність вони на себе покладають, 
коли ставлять без ліцензійного дозволу на своїй продук-
ції символ «Перекреслений колосок» або використову-
ють напис «Без глютену». Вони несуть відповідальність, 
перш за все, за стан здоров’я своїх споживачів. Проте, на 
превеликий жаль, лише одиниці з них це усвідомлюють.

Проблема відповідальності знаходиться на пере-
хресті багатьох наук: філософських, юридичних, еконо-
мічних, соціальних. Теоретичні питання відповідаль-
ності досліджені в працях таких зарубіжних вчених, 
як Х. Боуен, Е. Карнегі, А. Керролл тощо. Проблемами 
глютензалежних захворювань з медичної точки зору 
займаються Т. А. Богданова, А. О. Горобець, О. Ю. Губ-
ська, В. В. Климчук, Л. О. Левадна, В. Г. Передерий,  
О. В. Тяжка та інші. Питаннями забезпечення функціо-
нальними продуктами харчування хворих на глютеноза-
лежні захворювання займаються О. В. Бабіч, М. М. Ві- 
хоть, В. Ф. Доценко, І. М. Медвідь, О. Б. Шидловська,  
Ю. О. Федоренко та інші. Особливостями харчування 
людей при глютензалежних захворюваннях – А. О. Го-
робець, Г. Б. Коваленко, А. А. Ковальчук, О. О. Наумова, 
О. Г. Шадрін та інші. Питаннями дослідження та впро-
вадження процедур моніторингу безпечності та ліцен-
зування функціональних продуктів gluten-free вітчиз-
няних виробників безглютенової продукції в Україні –  
О. О. Наумова, О. В. Донцова.

На теперішній час, в умовах глибокої соціально-
економічної кризи, єдиним шансом для завоювання 
нових ринків та утримання конкурентних позицій стає 
«адаптація свого продукту під специфічні потреби рин-
ку». За словами Дмитра Яблоновського, керівника від-
ділу фінансових досліджень GFK Ukraine, варто сфо-
кусуватися на спеціалізованому товарі для певних ніш 
клієнтів. Адже принцип продати однаковий продукт 
якомога більшій кількості клієнтів більше не працює. 
Експерт упевнений, що «унікальні товари здатні пере-
творити випадкового відвідувача в лояльного покупця» 
[6]. Таким унікальним товаром стає харчова продукція 
без глютену та її споживачі – хворі на глютензалежні 
захворювання. Проте відсутність будь-якої відповідаль-
ності (адміністративної, цивільної, кримінальної) та ін-
струментів впливу на виробників з метою її підвищення 
потребують уваги практиків та науковців, відповідних 
теоретико-методичних розробок, дієвих інструментів 
практичної реалізації.

Мета статті полягає в дослідженні перспектив 
підвищення рівня відповідальності вітчизняних вироб-
ників харчової продукції без глютену з використанням 
європейської системи ліцензування (ТМ «Перекресле-
ний колосок»). 

Глютензалежні захворювання (целіакію, неперено-
симість глютену без целіакії, алергію на пшеницю, глю-

тен) неможливо вилікувати медикаментозно. Єдиний 
варіант – безглютенова дієта. У випадку целіакії – до-
вічна [2; 9; 15].

Целіакія – це хронічне захворювання, яке харак-
теризується пошкодженням слизової оболонки тонкого 
кишківника глютеном (клійковиною) – рослинним біл-
ком, який міститься в деяких злакових (пшениця, жито, 
ячмінь, овес). За тривалого перебігу нерозпізнаної це-
ліакії, унаслідок інтоксикації організму глютеном, по-
чинаються важкі вторинні імунні порушення: хронічний 
гепатит, артрит, стоматит, виразки кишечнику, пухлини 
шлунково-кишкового тракту, безпліддя та багато інших 
[1; 3; 11]. Під час целіакії на 78% підвищується небезпека 
раку кишечнику і стравоходу, кишкових кровотеч, лім-
фом кишківника. Ризик цих захворювань знижується 
після п’яти років суворої безглютенової дієти. Офіцій-
на кількість хворих на целіакію у світі (відповідно до 
скринінгового обстеження) – 1 хворий на 100 осіб [9]. 
Єдиним способом лікування цього захворювання та 
профілактики всіх його важких ускладнень є суворе та 
довічне дотримання безглютенової дієти. Будь-яке спо-
живання продуктів, що містять глютен, навіть у дуже 
маленькій концентрації, завдає імунотоксичного удару 
слизовій оболонці кишківника [11].

О. Г. Шадрін, А. О. Горобець відзначають, що «базо-
ва безглютенова дієта у хворих на целіакію дітей різного 
віку дає змогу поліпшити якість життя, скоротити тер-
мін реабілітації на 20%, подовжити клініко-лабораторну 
ремісію та запобігти можливим ускладненням. Запро-
ваджена в медичну практику в 1950 р. і актуальна досі 
безглютенова дієта передбачає вилучення з раціону 
харчування дитини всіх продуктів, які містять пшени-
цю, жито, ячмінь, овес, а також продукти промислового 
виробництва, що мають глютеновмісні компоненти у 
вигляді додатків – згущувачів, формоутворювачів, ста-
білізаторів (так званий прихований глютен)» [2; 15].

Для хворих на глютензалежні захворювання в 
багатьох країнах розроблені технології та налагоджене 
виробництво продукції без глютену (хліба, макаронних 
виробів, печива, кексів, цукерок, борошна та сумішей 
для випічки та ін.) [13]. Ці продукти можуть позначати-
ся на упаковці символом «Перекреслений колосок». Під 
час їхнього виробництва особливу увагу приділяють 
чистоті сировини – мають бути виключені щонайменші 
домішки токсичних для хворих на целіакію злаків [13]. 
На жаль, в Україні виробництво продуктів без глютену 
не контрольоване, проте забезпечувати категорію чут-
ливих до глютену людей функціональними продуктами 
харчування потрібно постійно. 

Слід зазначити, що асортимент безглютенових ви-
робів на ринку України формується в основному 
за рахунок імпортної продукції, яка має досить 

високу ціну. Експерти зазначають: «На жаль, в Україні 
для подібної продукції характерні далеко не низькі ціни 
через відсутність власного виробництва та активного 
імпорту» [10]. Досягти зниження ціни на продукти без 
глютену можливо лише за рахунок налагодження віт-
чизняного виробництва якісної та безпечної харчової 
продукції [4]. «Асортимент продуктів харчування для 
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осіб, які страждають генетично зумовленими й алер-
гічними захворюваннями, у нашій країні недостатньо 
широкий і становить близько 2,0%», – зазначають авто-
ри статті «Перспективи розширення асортименту хлі-
бобулочних виробів для хворих на целіакію» [12]. Крім 
того, при реалізації даного напряму вкрай необхідно 
підвищувати рівень відповідальності вітчизняних ви-
робників харчової продукції без глютену. Це пов’язано 
з тим, що, «по-перше, дана продукція необхідна людям, 
які страждають на целіакію – порушення травлення, 
що викликане пошкодженням тонкої кишки продукта-
ми, що містять глютен. Тому людям з непереносимістю 
клійковини продукція «gluten-free» життєво необхідна у 
швидкому доступі, на полицях найближчих супермарке-
тів. По-друге, часте вживання глютену чинить руйнівну 
дію на організм навіть здорової людини» [6].

Д. К. Милославський відзначає у своїй роботі «Су-
часні погляди на роль і місце лікувально-профілактичної 
дієтетики при захворюваннях внутрішніх органів»: «При 
целіакії харчування базується на елімінаційній аглюте-
новій дієті. Для хворих на целіакію небезпечними є жит-
ній і пшеничний хліб, макарони, здобна випічка, різне 
печиво, каші з пшеницею, житом, вівсом, ячменем. Для 
зменшення ймовірності появи лактазної недостатності 
рекомендовано відмовитися від молочних продуктів на 

початку дієти. Фрукти, овочі, свіже м’ясо, риба – продук-
ти, які не містять глютену, безпечні та корисні для ор-
ганізму. Різноманітні барвники, консерванти, крохмаль, 
ароматизатори, на жаль, також містять глютен, тому по-
трібно уважно вивчати етикетки на продуктах» [7].

Якщо розглядати ринок безглютенової продукції, 
то на даний час ринок спеціалізованих продуктів у 
Великобританії оцінюється в £210 млн, у Франції –  

€60 млн, у Німеччини – €54 млн, в Італії – €250 млн і, за 
прогнозами, виросте на 50% до 2019 р. Визначено, що це-
ліакія зустрічається у 1 зі 100 людей населення (Bingley P. J.  
et al. (2004), West J. et al. (2003)), але передбачається, що 
тільки 10–15% з них у даний час мають поставлений 
діагноз (NICE guideline). Від 6 до 10% населення не мо-
жуть вживати глютен через його непереносимість без 
целіакії. З підвищенням використання аналізів крові як 
діагностичного інструменту це число значно зросте. На-
приклад, 13% британців уникають глютену, і аналогічні 
тенденції існують на міжнародному рівні, тому ліцензо-
вані продукти, які мають відомий впізнаваний символ, 
що легко розпізнати, мають перевагу на стрімко зроста-
ючому ринку з жорсткою конкуренцією.

О. В. Донцова виокремила такі напрями розвитку 
ринку безглютенової продукції (табл. 1) [5].

таблиця 1

Основні напрями розвитку ринку безглютенової продукції

Основні напрями характеристика

Виробники харчової галузі

Сьогодення починає встановлювати нові правила та відкриває нові можливості у сфері ви-
робництва харчової продукції, а також завоювання виробниками окремої групи споживачів 
– які потребують особливих продуктів харчування в своєму раціоні. Темпи зростання групи 
споживачів, що потребують особливих продуктів харчування, змушують виробників харчової 
галузі: здійснювати розробки нових рецептур; запроваджувати спеціальні технології виробницт-
ва продуктів харчування для людей з особливими потребами в раціоні, а також для забезпечен-
ня безпечного виробництва харчової продукції; розробляти системи та впроваджувати вимоги 
стандартів щодо створення системи управління безпечністю харчових продуктів, які засновані 
на принципах НАССР. Усі організації, які безпосередньо чи опосередковано беруть участь у хар-
човому ланцюзі, можуть створити системи управління безпечністю харчових продуктів.  
Також виробники намагаються знайти шляхи для швидкої впізнаваності людьми з особливими 
потребами продукції, яка була виготовлена з орієнтацією на особливу групу споживачів.  
Такою можливістю для виробників є отримання права на маркування безпечної безглютенової 
продукції зареєстрованим знаком торгової марки «перекреслений колосок», правовласником 
якої є Асоціація європейських спілок целіакії (AOECS).

Заклади громадського 
харчування

Так звані фуд-сервіси – ресторани, кафе, їдальні, тобто всі заклади громадського харчування, 
мають можливість бути сертифіковані позначкою ТМ «Перекреслений колосок», що є серед 
споживачів з целіакією найголовнішим засобом донесення інформації про те, що продукт без-
печний для споживання. Таким чином, підприємство/заклад декларує наявність безглютенового 
меню для своїх клієнтів та забезпечує виконання вимог безпечного безглютенового виробницт-
ва готової продукції.  
Впровадження на підприємстві громадського харчування системи аналізу ризиків та 
критичних контрольних точок надає беззаперечні переваги управління та переможної 
конкурентоспроможності:  
– контроль та мінімізація ризиків харчової безпеки;  
– навчання персоналу та стандартність дій персоналу незалежно від людського фактора;  
– можливість здійснювати управління не тільки хімічними, фізичними та біологічними ризиками, 
але й алергенами, що входить до обов’язкової програми передбачення алергенних ризиків;  
– створення нового, досить унікального фуд-сервісу для споживачів не тільки чутливих до 
алергенів, а й для тих, хто обрав більш здоровий спосіб харчування

Дитячі заклади
Дуже важливою метою з точки зору соціальної відповідальності є створення дитячих закладів, 
що спроможні забезпечити спеціалізоване харчування для маленьких клієнтів з потребою 
безглютенової дієти
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Що стосується питань безпеки продуктів харчу-
вання без глютену, то «згідно із українськими 
та європейськими стандартами продукція, що 

не містить глютену, вважається такою при його концен-
трації менше, ніж 20 мг/кг (20 ppm). Відповідальний ви-
робник може декларувати, що його продукт не містить 
глютену тільки у випадку повного контролю технологіч-
них умов запобігання перехресній контамінації (забруд-
нення) глютеном сировини, інгредієнтів та обладнання. 
Це можливо при виконанні вимог стандартів харчової 
безпеки, ефективно працюючій системі аналізу ризиків 
та контрольних критичних точок і передбаченій системі 
контролю вмісту алергенів». Незважаючи на це, вітчиз-
няні виробники ставлять на своїй упаковці символ ТМ 
«Перекреслений колосок» або надпис «Без глютену» 
лише за умови, що їх продукція не містить пшениці. А це 
спричиняє здоров’ю їхніх споживачів дуже велику шко-
ду, можливо, і до летальних випадків. 

Відсутність юридичної бази за надання продук-
ції, яка не відповідає стандартам виробництва харчової 
продукції без глютену, призвела до того, що на даний час 
немає важелів до притягнення їх до кримінальної відпо-
відальності.

У статті «Як розвивається ринок безглютенової 
продукції в Україні?» відзначено, що «на ринку України 
з’явилося багато виробників, які безвідповідально ви-
користовують на упаковці маркування «Без глютену», 
що не відповідає реальному хімічному складу продукту. 
Ми (ВГО «Українська Спілка целіакії») намагаємося до-
могтися притягнення до відповідальності компаній, які 
фальсифікують безглютенові продукти, завдаючи шкоди 
здоров’ю споживачів. Сьогодні в Україні є реальна по-
треба в безглютеновій продукції. І ми (ВГО «Українська 
Спілка целіакії») сподіваємося, що виробники підійдуть 
відповідально до того, щоб забезпечити покупців дійсно 
якісними товарами» (курсив авторів) [6]. Таким чином, 
захист здоров’я людей, хворих на глютензалежні захво-
рювання, не забезпечено нормами законодавства, і вони 
ніким і нічим не захищені від виробництва неякісної та 
небезпечної продукції. 

У даний час лише офіційне отримання ліцензійно-
го дозволу на маркування ТМ «Перекреслений колосок» 
і відповідність європейським стандартам AEOCS (Асо-
ціації європейських спілок целіакії) гарантують безпеку 
та якість товарів без глютену [16]. Це непростий шлях, 
що вимагає істотних інвестицій, оскільки для отриман-
ня ліцензії компанія повинна пройти перевірку: норм 
виробництва, будівлі заводу, складу інгредієнтів, квалі-
фікації персоналу, норм упаковки, зберігання, транспор-
тування; лабораторний аналіз готового продукту. При 
цьому зміст глютену має бути зведено до рівня нижче, 
ніж 20 ррm. Через високотехнологічні процеси та жор-
сткі вимоги до виробництва далеко не кожна компанія 
готова запропонувати споживачеві продукти без глюте-
ну. Однак такі виробники в Україні все ж таки є [6]. Саме 
для них ВГО «Українська Спілка целіакії» вперше про-
понує для впровадження в Україні Європейську систему 
ліцензування харчових продуктів (ELS) [14]. 

Для споживачів розроблена впізнавана зареєстро-
вана ТМ «Перекреслений колосок», присутність якої на 

упаковці гарантує належний безпечний для чутливих 
споживачів рівень вмісту глютену для продукції gluten-
free (менше, ніж 20 мг/кг).

Уникнення глютену в їжі є дуже складним про-
цесом. Багато харчової продукції зроблено із вмістом 
глютену в таких продуктах харчування, як, наприклад, 
хлібні та макаронні вироби (паста), кекси і бісквіти. Але 
є також так званий «прихований» глютен у багатьох го-
тових харчових продуктах, де зернові культури або їхні 
складові як інгредієнти використані, щоб загустити со-
уси, стабілізувати консистенцію або додати аромату. 
Так, швидка і легка ідентифікація харчових продуктів як 
безпечних із використанням символу є дуже важливою 
для споживача, який має глютензалежні захворювання. 
Символ – також гарантія якості, тому що всі виробники, 
які його використовують, погоджуються з високими ви-
могами стандартів виробничої гарантії щодо безпеки та 
якості продукту. 

Серед споживачів із глютензалежними захворю-
ваннями ТМ «Перекреслений колосок» є найголовні-
шим засобом донесення інформації про те, що продукт 
якісний та безпечний для споживання.

На національному та міжнародному рівнях ТМ 
«Перекреслений колосок» визнана тими, хто 
дотримується безглютенової дієти, також вона 

просувається громадськими та галузевими організаці-
ями Асоціації європейських спілок целіакії (AOECS) по 
всьому світу. Цей значок є надійним символом безпеки 
та якості, якому довіряють споживачі. Також знак легко 
впізнається споживачами, яким необхідні продукти без 
глютену. ТМ «Перекреслений колосок» надає хворим на 
глютензалежні захворювання можливість швидко зорі-
єнтуватися в магазині та впізнати безпечні та прийнятні 
для їх здоров’я продукти. Нещодавнє опитування членів 
ВГО «Українська Спілка целіакії» показало, що вони ак-
тивно шукають ТМ «Перекреслений колосок», бо вона 
є ознакою довіри та впевненості при виборі харчових 
продуктів. Символ вважається найбільш важливим за-
собом передання інформації про безпеку продукту для 
тих, хто дотримується безглютенової дієти [14].

Символ ТМ «Перекреслений колосок» є зареє-
строваним товарним знаком та інтелектуальною влас-
ністю громадської організації Великобританії Caeliac UK.  
У 2011 р. організація Caeliac UK передала право на вико-
ристання торгового знака «Перекреслений колосок» Єв-
ропейській асоціації спілок целіакії AOECS, яка, своєю 
чергою, передає за контрактом це право національним 
членам AOECS – локальним громадським організаціям 
(в Україні – ВГО «Українська Спілка целіакії»).

У 2015 р. ВГО «Українська Спілка целіакії» укла-
ла договір з AOECS на використання ТМ «Перекрес-
лений колосок» в Україні. Символ був зареєстрований 
як товарний знак на міжнародному рівні. Реєстрації іс-
нують протягом багатьох років і охоплюють широкий 
спектр продуктів харчування, напоїв та інших категорій.  
У травні 2017 р. ТМ «Перекреслений колосок» була за-
реєстрована в Україні [14].

Європейська Система Ліцензування (ELS) харчо-
вих продуктів – це погоджений підхід до ліцензування 
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символу «Перекреслений колосок» в Європі у відповід-
ності до загальних стандартів. Це дозволяє національ-
ним спілкам целіакії, які є членами AOECS, видавати 
за контрактом ліцензію на використання в маркуванні 
продукту ТМ «Перекреслений колосок» виробникам, 
чиї юридичні адреси та виробничі потужності розташо-
вані в їх країні. Ліцензія розповсюджується на всі про-
дажі, зроблені в межах країн членів AOECS [16]. 

Торговельна марка покриває Євросоюз і країни, 
що не входять в ЄС, через AOECS, через Спілки целіа-
кії Великобританії та Швейцарії. У 2010 р. члени AOECS 
домовилися працювати разом, щоб надати ліцензування 
торгової марки виробникам, які погоджуються зі стан-
дартами виробництва і гарантують виробництво това-
рів без глютену за стандартами, що встановила Асоціа-
ція європейських спілок целіакії [16].

Символ «Перекреслений колосок» може викорис-
товуватися:

1) виробниками безглютенової продукції;
2) роздрібними торговими структурами, що пра-

цюють з безглютеновою продукцією. 
Стандарт для безглютенових продуктів харчуван-

ня визначає єдиний тип продовольчих товарів, які мо-
жуть використовуватися людьми з глютензалежними 
захворюваннями. Це продукти, які містять 20 ppm глю-
тену і менше на момент продажу або розповсюдження 
споживачеві. Вони можуть мати на упаковці символ 
«Перекреслений колосок».

Таким чином, завдяки зусиллям активної групи 
ВГО «Українська Спілка целіакії» стає можливим 
впровадження європейської системи ліцензуван-

ня харчових продуктів з метою офіційного отримання 
ліцензійних прав на маркування «gluten free» символом 
«Перекреслений колосок» і надбання відповідності єв-
ропейським стандартам Асоціації європейських спілок 
целіакії (AEOCS), які гарантують якість і безпеку без-
глютенових товарів для хворих на глютензалежні захво-
рювання в Україні [14].

Використання ELS харчових продуктів надає мож-
ливість отримати українським виробникам продуктів без 
глютену не лише новий сегмент ринку, але й дотримува-
тися норм соціальної відповідальності. На підставі про-
ведених досліджень було сформовано такі конкурентні 
переваги, які одержують виробники продукції без глю-
тену, впровадивши норми соціальної відповідальності за 
допомогою європейської системи ліцензування [8]: 
� створення позитивного іміджу та поліпшен-

ня репутації підприємства. Проведені дослі-
дження організації Environics International CSR 
Monitor і масштабне опитування споживачів 23 
країн світу Millenium Poll показали, що, згідно 
з громадською думкою, на підприємство най-
більший вплив справляє чинник соціальної від-
повідальності підприємства (відповідно 49% і 
56% опитаних при першому та другому дослі-
дженні обрали вплив саме даного чинника);

� поліпшення фінансових показників. Результати 
дослідження зв’язку між соціально відповідаль-
ною політикою підприємств і поліпшенням їх 

фінансових показників, проведеного універ-
ситетом DePaul, показали, що фінансові по-
казники компаній, які включені в рейтинг кра-
щих компаній стосовно бізнес-етики «Business 
Ethics Best Citizen Сompanies», виявилися зна-
чно (на 10%) кращими, ніж в інших компаніях. 
Це пов’язано з тим, що завдяки позитивному 
впливу на ринок споживачів збільшується по-
пит на продукцію підприємства, отже, відбува-
ється й збільшення прибутку;

� підвищення інвестиційної привабливості під-
приємств сприяє залученню додаткового капі-
талу для розширення виробничо-господарської 
діяльності підприємства, розробки та впро-
вадження нових соціальних програм. На дану 
перевагу впливають дві розглянуті вище харак-
теристики (імідж і репутація, хороші фінансо-
ві показники), що робить підприємство більш 
привабливим в очах потенційних інвесторів і 
дозволяє зробити вибір на користь даного під-
приємства;

� залучення найбільш кваліфікованих працівни-
ків, використання більш стабільних і мотиво-
ваних людських ресурсів. Зниження плинності 
кадрів пов’язане з тим, що підприємства, які ре-
ально надають соціальну підтримку своїм пра-
цівникам, можуть розраховувати на відданість 
з їх боку. Соціальна турбота про працівників 
сприяє підвищенню мотивації персоналу та 
більш продуктивній праці на користь підпри-
ємства. Висококваліфіковані працівники мо-
жуть розраховувати на відповідний і постійний 
рівень оплати праці, який їм можуть запропо-
нувати чимало підприємств.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у роботі проведено дослідження 

перспектив підвищення рівня відповідальності вітчиз-
няних виробників харчової продукції без глютену за до-
помогою використанням такого інструменту, як євро-
пейська система ліцензування харчових продуктів (ТМ 
«Перекреслений колосок»). Досліджено сучасні тенден-
ції та сформовано основні проблеми розвитку ринку 
харчової продукції без глютену, у тому числі в Україні. 
Зосереджено увагу на найгострішій проблемі ринку хар-
чової продукції без глютену – порушенні правил безпе-
ки та якості продуктів, які виробляються вітчизняними 
виробниками, та негативному впливі на стан здоров’я 
споживачів глютензалежних захворювань (целіакія, не-
переносимість глютену без целіакії, алергія на пшени-
цю). Розглянуто можливість впровадження в Україні 
Європейської Системи Ліцензування харчових продук-
тів (ELS) з метою офіційного отримання маркування ТМ 
«Перекреслений колосок» та відповідності європей-
ським стандартам Асоціації європейських спілок целі-
акії (AEOCS), які гарантують якість і безпеку продуктів 
без глютену. Перспективами подальших досліджень у 
даному напрямі є розробка теоретико-методичних за-
сад і практичних інструментів щодо поширення вико-
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ристання ТМ «Перекреслений колосок» та європейської 
системи ліцензування харчових продуктів в Україні, що 
надасть можливість якісного та безпечного дотриман-
ня хворими безглютенової дієти та значно підвищить 
якість їх життя.                     
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