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Анотація.
Стаття присвячена питанню використання сучасних Інтернет - технологій в маркетинговій діяльності туристичного підприємства. У статті проаналізовано основні тенденції розвитку мережі Інтернет
та ступінь її використання підприємствами туризму, визначено основні переваги та проблеми використання Інтернету в бізнесі, а також наведені основні напрямки застосування Інтернет-технологій в
маркетинговій діяльності
Ключові слова: Інтернет-технології, маркетингова діяльність, туристичне підприємство.
Abstract.
The article deals with the use of modern Internet technologies in marketing activities of tourism company.The article analyzes the main trends of the Internet development and the extent of its use by enterprises
of tourism, determines the main advantages and problems of using Internet in business and also gives basic
directions of application of Internet technologies in marketing activities.
Key words: Internet technologies, marketing activity, tourism enterprise
Інтернет поступово стає одним з основних засобів комунікацій та спілкування між людьми як
в бізнесі, так і в побуті. При чому інтенсивність
цього явища динамічно зростає.
Згідно з останніми даними «Internet World
Stats»(15 листопада 2015) загальна кількість користувачів мережі Інтернет в світі складає близько
3,345,832,772 чоловік, що в порівнянні з даними
за 2000 рік показує 826.9% ний ріст світової інтернет-аудиторії.
Тенденція до зростання кількості користувачів спостерігається і в українському сегменті
Інтернету .В Україні кількість інтернет споживачів на 30 червня 2014 складала 18,513,810 чоловік, що становить 41,8% населення. Тобто,
майже кожен 2й українець користується мережею
Internet.[6]
За прогнозами аналітиків, число Інтернет-користувачів в Україні буде інтенсивно збільшуватись протягом наступних років . Цьому сприяють
наступні чинники:
- зростання доходів на душу населення;

- підвищення продажу носіїв доступу до Інтернету;
- підвищення можливостей Інтернет-провайдерів;
збільшення
швидкості
Інтернету,
стабілізація трафіку
Дані тенденції розвитку Інтернет - технологій змушують підприємства частково або повністю переносити свою діяльність в мережевий простір. [5]
Дослідження компанії GfK на замовлення
Google Україна "Вплив Інтернету на економіку
України" показало, що підприємства, які більш
активно використовують Інтернет, у 2012 році
більш успішно розвивали свій бізнес, досягли
більш високого рівня рентабельності і забезпечили більш високі темпи зростання заробітної
плати своїх працівників по порівняно з підприємствами, які використовують Інтернет менш інтенсивно.[7]
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Науковці та практичні маркетологи зауважують, що Інтернет є сприятливим середовищем для
здійснення маркетингової діяльності.
Серед основних переваг використання Інтернету у маркетинговій діяльності підприємств
вони виділяють наступні:
1.Цінова доступність: висока ефективність
при відносно низьких витратах
2.Глобалізація діяльності: відсутність територіальних та часових кордонів
3.Широкі можливості таргетингу та персоналізація аудиторії
4.Висока інформативність: можливість отримання, обробки, передачі значних обсягів даних
5. Раціоналізація структури управління за
рахунок автоматизації процесів[1]
Маркетингову діяльність туристичної фірми
сьогодні важко уявити без впровадення інтернеттехнологій. Можливості Інтернету насамперед
використовуються в наступних напрямках: проведення маркетингових досліджень; підтримка ділових зв’язків; реклама; стимулювання збуту;
продаж товарів через Інтернет ; надання після
продажних послуг.
Головною функцією Мережі є надання і передача інформації, що допомагає компаніям отримувати корисні відомості, порівнювати, аналізувати, приймати ефективні рішення. Завдяки графічним
можливостям
компанії
можуть
отримувати наочний матеріал (фотографії готелів, номерів, засобів транспорту, туристичних
місць та об’єктів), який широко використовується
для залучення кліенᴛіʙ. Доступність інформації в
Інтернеті допомагає компаніям при проведенні
маркетингових досліджень.
Інтернет надає можливості отримувати первинні дані при проведенні опитувань в режимі
online, організації електронних фокус-груп, персоналізованих інтерв'ю. Основними інструментами пошуку вторинної інформації в мережі Інтернет сьогодні є пошукові системи, туристичні
портали і каталоги, Web-сайти фірм-конкурентів;
сайти некомерційних організацій у сфері туризму.[2]
Для туристичних організацій вирішальне
значення має своєчасність і точність одержаної та
відправленої оперативної інформації. У зв’язку з
цим широкого розповсюдження набула електронна пошта( e-mail). E-mail застосовується для
зв'язку з партнерами і клієнтами, передачі та отримання інформації, документів, заявок, буклетів.
Поряд з цим все більшою популярністю користуються програми спілкування он-лайн, наприклад,
Skype, ICQ, що дозволяють в режимі реального
часу зв'язуватися з партнерами і клієнтами, а також обмінюватися вкладеними файлами. Використання Інтернету в забезпеченні підтримання зв'язку з партнерами та клієнтами істотно знижує витрати туристських підприємств на проведення
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переговорів, ділового листування, direct mail
тощо .
Мережа Інтернет стає одним з найефективніших засобів комунікації та реклами. Дає
можливість з мінімальними витратами поінформувати багатомільйонну цільову аудиторію про
послуги фірми. Крім того, перевагами реклами в
Інтернеті є те, що вона дозволяє передавати текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, а також оцінювати ефективність заходів за рахунок
зворотного зв’язку із цільовою аудиторією
Головна особливість реклами в Інтернеті полягає в дворівневому підході. Верхнім рекламним
рівнем є змістовна реклама на web-сайті - вся та
інформація та інформаційні послуги, які отримує
відвідувач сайту. Нижнім рівнем реклами в Інтернеті є зовнішня реклама у вигляді текстових і мультимедійних блоків, банерів, розміщених на популярних і тематичних web-сайтах інших фірм,
або розсилається по електронній пошті, або розповсюджується за допомогою пошукових систем
і каталогів, які призводять клієнта на web-сайт.
З розвитком Java і Flash-технологій компанії
стали використовувати міні-презентації спеціальних пропозицій для стимулювання продажів. Дані
технології допомагають об'єднувати не тільки яскраві зображення і текст, а й використовувати динамічні об'єкти для залучення відвідувачів. Також
одним з методів стимулювання збуту відзначається використання віртуальних турів - електронних екскурсій по країнах, містах з можливістю детально ознайомитися з місцем подорожі та туристичними об'єктами.
Великі туроператорські фірми вже створили
віртуальні магазини, де можна не тільки ознайомитись з виставленими на продаж турами, але й
здійснити покупку в режимі онлайн.[4]
Користуючись Інтернетом, співробітники
маркетингових служб мають можливість:
-Швидше реагувати на мінливі ринкові
умови: оперативно змінювати асортимент, ціни й
описи товарів і послуг;
-Легше здійснювати контакти з потенційними споживачами (інтерактивність Інтернету забезпечує комунікацію, яка ґрунтується на спілкуванні у реальному часі);
-Економити на доставці та розповсюдженні
інформації (Інтернет відносно дешевий канал
дистрибуції й маркетингової комунікації);
- Після встановлення лічильника відвідувань
веб-сторінки підраховувати число людей, що
відвідали сайт організації та окремі його частини.
Безперечно, певні досягнення в напрямку використання інформаційної інфраструктури у туристичній діяльності в Україні спостерігаються,
однак слід звернути увагу на такі проблеми, що
існують на сучасному етапі розвитку нашої
країни:
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1.Слабкі комунікації. Більшість сайтів туристичних підприємств використовуються як інформаційно - рекламний канал, який надає актуальну
інформацію, що постійно оновлюється. Але проведені дослідження показують, що в середньому
тільки 17 % туристичних фірм України мають
власний сайт. У більшості ж він взагалі відсутній
або на ньому передається застаріла інформація,
яка вже не є актуальною, адже з моменту створення сайт не оновлювався . Так, більшість із них
мають порівняно обмежений обсяг інформації, є
однотипними та характеризуються відсутністю
явної спрямованості на розвиток туристичного
комплексу регіону в цілому. Також хаотичність та
інформаційна перевантаженість більшості сайтів
ускладнюють залучення і утримання потенційних
клієнтів. За даними досліджень, користувач повинен протягом перших восьми секунд побачити на
сайті щось для себе корисне, в іншому випадку
він просто піде далі. У вирішенні цієї проблеми
можуть допомогти фахівці з реклами та психологи.
2.Недостатній рівень підготовки менеджерів
з інформаційних технологій та низька інформаційна грамотність. Явний недолік професійних
фахівців призводить до низької якості послуг, що
ними надаються.
3.Відсутність законодавчої підтримки з боку
держави
4. Питання, пов’язані з безпекою фінансових
угод та передчею конфіденційної інформації. Володарі пластикових карток не завжди готові
здійснювати з їх допомогою покупки через Інтернет, побоюючись шахраїв. [3]
Руйнування бар’єру на шляху впровадження
Інтернет - технологій в маркетингову діяльність
криється у здійсненні наступних заходів:
-створення законодавчої бази в області Інтернет щодо захисту персональних даних;
- створення єдиної платіжної системи і т.д.
- проведення заходів щодо підвищення рівня
грамотності спеціалістів в області інформаційних
технологій та інтернет - маркетингу .
Незважаючи на всі складнощі і проблеми, реалізація маркетингу за допомогою глобальної мережі продовжує свій розвиток. Все більше число
компаній включає можливості Інтернет в перелік
маркетингових інструментів, якими вона користується. Інтернет відкриває перед службою маркетингу нові можливості у вивченні ринку і, головне, у спілкуванні в реальному часі зі своїми
клієнтами в комп'ютерному гіперсередовищі.
Розробка шляхів вдосконалення використання інтернет-технологій в сфері туризму представляє безперечний інтерес не тільки для окремих туристських підприємств, але може вплинути
на розвиток туристичної галузі в Україні в цілому.
Перелік використанних джерел:
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ACTIVITY OF TEACHER OF PHYSICAL CULTURE FROM THE STANDPOINT OF
HEALTH ASBERG EDUCATION
Voloshyn O. R.
ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ПОЗИЦІЙ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ
ОСВІТИ
Волошин О. Р.
кандидат педагогічних наук, доцент
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка, Україна
Анотація. Розглянуто оновлений зміст освіти, встановлено, що однією з особливостей цього змісту крім традиційних знань, умінь і навичок, додаються принципово нові компоненти: орієнтація школярів на підтримку свого здоров'я, на емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього світу та свого
здоров'я. В експерименті приймали участь 489 школярів та 424 студентів вузу. Встановлено, що молодь
має певні знання щодо корисності фізичного виховання, має бажання їх отримати, при цьому, віддаючи
перевагу самостійним заняттям. Але, невміння знаходити час для занять, підвищення самооцінки своїх
знань у галузі фізичного виховання призводять до зниження функціонального стану та зниження рівня
здоров'я.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, педагог.
Annotation. Voloshyn O. R. The activity of the physical training teachers background according to the
position of the healthkeeping education.
The renewed maintenance of education is considered, it is set that one of features of this maintenance
except traditional knowledge, abilities and skills, new components are added fundamentally: orientation of
schoolchildren in support the health, on the emotionally-valued attitude toward the surrounding world and
health. 489 schoolchildren and 424 students of institution of higher learning took part in an experiment. It is
set that young people have certain knowledge in relation to the utility of physical education, has a desire of
them to get, here, giving advantage to independent employments. But, to find the lack of ability time over for
employments, increase of self-appraisal of the knowledge in industry of physical education is brought to the
decline of the functional state and decline of health level.
Key words: health, health life, teacher.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. В
сучасних умовах здоров'я людини визначається
як один з найважливіших соціальних чинників,
що вказує про загальне здоров'я суспільства та
ефективність системи виховання і освіти, про що
не можна забувати під час підготовки педагогів із
фізичного виховання. У Національній доктрині
розвитку освіти України в ХХІ столітті (Указ Президента України від 17.04.02 №347/2002), який
має назву "Освіта і фізичне виховання – основа
для забезпечення здоров'я громадян", зазначено,
що "в усіх ланках системи освіти шляхом використання засобів фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи закладаються основи
для забезпечення і розвитку фізичного, психічного, соціального та духовного здоров'я кожного
члена суспільства". Справа залучення до здорового способу життя школярів та зміцнення їх здоров'я не може бути забезпечена тільки за рахунок
уроку фізичної культури (тобто одного вчителя
фізичної культури), а це справа всього педагогічного колективу школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Беручи до уваги значне погіршення стану здоров'я
студентів (Е.Г.Булич О.Д.Дубогай, О.В.Дрозд),
так важливо надати майбутньому педагогу наукові уявлення про зазначення здоров'язберігаючої
освіти, засобах та методах зміцнення здоров'я людини; сформувати особистісно-орієнтовану спрямованість майбутніх педагогів з фізичного виховання на зміцнення особистого здоров'я та формування відповідального ставлення до нього.
Відомо, що жодна з науково-природничих
дисциплін не має такого широкого спектру
впливу на людину як фізичне виховання, що спроможне водночас формувати не тільки біологічну
структуру особи, але і її психологічну та моральну цінність: стимулювання фізичної працездатності супроводжується, як правило, оздоровчими
ефектами (М.М.Амосов, К.Купер, Г.А.Апанасенко, В.К.Бальсевич); використання різноманітних
фізичних вправ та процедур дозволяють здійснювати психологічне розвантаження учнів (І.К.Шалаєв); систематичні заняття фізичними вправами
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зміцнюють здоров'я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують
фізичну і розумову працездатність, сприяють підвищенню успішності студентів (Л.І.Лубишева,
А.В.Мальований, Л.М.Баганець, О.І.Іванова).
Вплив фізичної культури на формування
особистості багатогранний і багатофункціональний. Завдяки фізичному вихованню зростає працездатність, поширюється діапазон рухових вмінь
і навичок, підвищується розумова активність, регулюється психо-емоційний стан, раціоналізується організація праці, зберігається здоров'я та,
нарешті, формується здоровий спосіб життя
(С.М.Канішевський). Але, на жаль, традиційний
підхід до фізичного виховання не є ефективним.
Е.Г.Булич, І.В.Муравов зазначають, що пропаганда оздоровчих знань ведеться у формі рекомендацій "готових до споживання" без будь яких
розумових зусиль, що значно знижує цінність розуміння ведення здорового способу життя [2, с.
33].
Особливість
фізкультурної
діяльності
(В.В.Приходько) полягає у тому, що при її застосуванні у людини неодмінно повинні бути залучені як фізична, так й інтелектуальна складові. Головний недолік практичної організацїї занять фізичною культурою є те, що вплив на фізичне,
починаючи з дошкільного віку, забезпечується
"зовнішнім" інтелектом другої людини, яка спеціалізується у цій діяльності (викладача, тренера).
Необхідно ж, щоб людина сама приймала участь
у конструюванні праграм занять, вміла їх будувати та змінювати відповідно до умов життя, які з
часом відбуваються.
Формулювання мети роботи (постановка
завдань). Визначити основні напрямки підготовки майбутніх вчителів з позицій здоров'язберігаючої освіти. Одне із завдань підготовки сучасного
вчителя фізичного виховання полягає у тому, щоб
він зміг стати координатором, який забезпечує цілісне засвоєння школярами навчального матеріалу з позицій здоров'язберігаючої освіти. Крім
того, встановлено (А.А. Найн, С.Г.Сєриков), що
існує зв'язок між фізичним здоров'ям вчителя та
якістю його професійної діяльності. Hа думку
О.Ю.Осадько зниження рівня особистісної тривожності педагогів може стати засобом як відновлення здоров'я вчителя, так і профілактики психологічного неблагополуччя учнів [1, с. 377].
Відповідно до мети дослідження поставлене
завдання:
- вдосконалення системи педагогічної освіти
в напрямку формування у майбутніх вчителів фізичного виховання власних особистісних та професійних цінностей, пов’язаних із впровадженням в освітній процес здоров'язберігаючих технологій, які дозволять їм формувати власні
стандарти у своїй діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
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Узагальнення нових завдань, які постали у сучасній системі вищої освіти, потребує переосмислення мети та підходів у фізичному вихованні
студентів вищих педагогічних навчальних закладів щодо фізичного виховання - відхід від догматичного навчання зі сліпим копіюванням вправ
під час занять і переходу до сприяння саморозвитку творчої особистості, яка розуміє основи
здоров'язберігаючої освіти, має орієнтацію, що
спрямована на зміцнення особистого здоров'я,
відповідальне ставлення до нього, знає оптимальні шляхи, засоби та методи зміцнення здоров'я та може сприяти формуванню цього у школярів. Успіх у досягненні мети забезпечується
наступними складовими: знаннями, мотивацією,
вміннями та навичками. З метою вивчення
індивідуального фізичного та мотиваційного
стану студентів, рівня їх знань, умінь та навиків
щодо фізичного виховання, можливістю порівняти з відношенням до занять фізичними вправами різних верств населення було опитано 424
студенти (114 хлопців, 310 дівчат), 489 школярів
(211 дівчаток, 278 хлопчиків - учнів 11 класів 1, 2,
4, 16, 17 ЗОШ м. Дрогобича), 208 батьків школярів (93 чоловіки, 115 жінок). Опитування школярів визначило більшу залежність ставлення до
занять фізичною культурою та навантаження під
час занять від особистих якостей вчителя, ніж від
професійних; неузгодження видів діяльності,
якими мають бажання займатися школярі тому,
що пропонує шкільна програма.
Аналіз відповідей студентів, учнів та батьків
визначив існуючі спільні суперечності:
- розумінням необхідності дотримання режиму дня та його невиконанням;
- розумінням важливості та необхідності занять фізичним вихованням і бездіяльністю;
- потребою у заняттях і браком часу;
- характером втомлюючого навантаження і
засобами відпочинку;
- бажанням займатися у вільний час і його
присвячення іншій діяльності;
- розумінням необхідності щоденних занять і
плануванням занять тільки у відпустці;
- бажанням займатися самостійно і невмінням
скласти npoгpaму занять та визначити для цього
час.
Анкета вміщує 27 питань, які, на жаль,
висвітити у межах цієї статті, виявляється неможливим. Але, за підсумком їх розгляду, можна зробити висновок, що молодь та її батьки має певні
знання щодо корисності фізичного виховання,
має бажання їх отримати, займатися фізичним вихованням, віддаючи перевагу самостійним заняттям. Але, невміння знаходити час для занять,
підвищення самооцінки своїх знань у галузі
фізичного виховання призводять до зниження
функціонального стану та зниження рівня здоров'я.
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Висновки.
1. Відповіді респондентів визначили суперечність бажаних видів діяльності і тих, що означені
в навчальному плані: у чоловіків на 1 місці - спортивні іrpи (45,6%), 2 - займатися на тренажерах
(37,9%), 3 - плавання (20,3%); у жінок на 1 місці займатися на тренажерах (49,7%), 2 - плавання
(34,8%), 3 - аеробіка (31,3%).
2. Переважна кількість опитаних виявляє бажання до самостійних занять (чол. - 46,8%, жін. 47,0%); займатися в секціях виявило бажання
26,6% чол., 31,4% учнів, 22,6% жін., вважають,
достатнім обов'язкових занять в навчальному закладі 15,2% чол., 20%учнів, 16,8% жінок; займатися з індивідуальним тренером - 12,7% чол.,
14,3% учнтів, 11 % жінок.
3. Вважають за необхідне дотримання режиму дня 74,7% чол., 71,1% учнів, 89,4% жін.
4. Визнають фізичне виховання засобом збереження здоров'я 69,6% чол., 77,1% учнів, 61,3%
жін.; збереженні доброї фіrypи (відповідно (25,3%
чол., 17,1% учні, 51,3% жін.); засобом спілкування (5,0% чол., 4,2% учні, 2,9% жін.); засобом
самовираження (10,1% чол., 20% учнів, 6,1%
жін.); але все ж таки є (3,5% чол., 4,5% жін.) ті,
хто вважає фізичне виховання пустою витратою
часу.
5. Визнають необхідність знань у галузі
фізичного виховання 87,3 % чол., 77,1% учнів,
83,9% жін.
6. Необхідність щоденних занять вважають
53,2% чол., 68,60% учнів, 62,3% жін. А середня
відвідуваність навіть обов'язкових занять при
цьому складає 45- 60%.
Перспективи подальших розвідок у даному
напрямі полягають у вивченні мотивації, умов
підвищення ступеня розвитку вольових якостей,
визначення суперечностей та розуміння проблем,
які виникають у молоді під час занять фізичною
культурою, враховуючи їх індивідуальні типологічні особливості.
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Анотація
В статті досліджено стан системи технічного регулювання тютюнової продукції. Визначено нормативне та правове забезпечення щодо оцінювання відповідності та безпечності тютюну та тютюнових
виробів. Надано оцінку розвитку ринкового нагляду.
Об’єкт дослідження – тютюн та тютюнові вироби.
Мета роботи – дослідження стану системи технічного регулювання тютюнових виробів в Україні,
аналіз основних нормативних та законодавчих документів на даний вид продукції стосовно якості та
безпечності, а також визначення ефективності оцінювання відповідності в системі технічного регулювання України.
Метод дослідження – аналіз стану системи технічного регулювання тютюнових виробів в Україні.
Ключові слова: стандартизація, сертифікація, метрологія, технічне регулювання, оцінка відповідності, тютюнові вироби.
Abstract
The paper the state system of technical regulation of tobacco products. Defined regulatory and legal support for evaluating compliance and safety of tobacco and tobacco products. Courtesy assessment of market
surveillance.
Object of the study - tobacco and tobacco products.
Purpose of the study - to study the state system of technical regulation of tobacco products in Ukraine,
analysis of the main regulatory and legislative documents in respect of this type of product quality and safety,
as well as determine the effectiveness of conformity assessment system of technical regulation of Ukraine.
Method of the study - analysis of the technical regulation of tobacco products in Ukraine.
Keywords: standardization, certification, metrology, technical regulations, conformity assessment, tobacco.
Постановка проблеми.
Вживання тютюну в усьому світі призводить
до величезних негативних наслідків, щодо втрати
та погіршення здоров’я людини. За даними звіту
Всесвітньої організації охорони здоров’я встановлено, що за 2013 рік від наслідків викликаних
тютюном, у світі щорічно помирає біля 6 млн.
осіб[1].
Український ринок представлений широким
асортиментом, як закордонних так і вітчизняних
тютюнових виробів. Станом на 2013 рік ринок
тютюнових виробів в Україні забезпечується
п’ятьма найбільшими світовими концернами:

«Philip Morris», «Reemtsma», «British American
Tobacco», «JTI» та «Gallaher Group». Вітчизняні ж
виробники займають лише близько 2% ринку,
найбільшими серед них є «Українська тютюнова
компанія», Донецька, Львівська, Феодосійська
тютюнові фабрики та декілька інших виробників.
Частка імпорту складає 59% [2]. Тютюнові вироби, як група продовольчих товарів, є продукцією з високим ступенем ризику для здоров’я людини й відповідно до чинного законодавства вони
належать до законодавчо регульованої сфери.
Зважаючи на це, тютюнові вироби підлягають
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обов’язковій сертифікації третьою стороною (нотифікованим органом)[8].
Оцінювання відповідності тютюнових виробів відбувається за певних процедур демонстрації
виробниками відповідності положенням нормативно-правового забезпечення.
Відсутність стандартів, гармонізованих з європейськими, потребує глибокого дослідження
питань сертифікації в системі технічного регулювання, через застарілість вимог до продукції,
визначених у чинних нормативних документах.
За даними ДП УкрНДНЦ ступінь гармонізації
стандартів до європейських складає 39% із загальної кількості стандартів, 34% - є стандартами бувшого Радянського Союзу[3]. Проте якість та безпечність тютюнових виробів та їх відповідність
державним й міжнародним стандартам наразі є
актуальним питанням сьогодення, яке потребує
негайного вирішення, а система технічного регулювання – реформування.
Варто зазначити, що з появою на ринку великої кількості нових видів тютюнових виробів ціна
на які постійно зростає, якість сировини та сигарет залишається незмінною.
Проблемі вдосконалення якості тютюнових
виробів було присвячено багато досліджень,
якими займались провідні науковці та фахівці України: Москаленко В.Ф., Слабкий Г.О., Возняк
О.В., Зербіно Д.Д., Соломенчук Т.М. та інші
[4,5,6]. В цих роботах основну увагу сконцентровано на питаннях поліпшення якості й безпечності тютюну та тютюнових виробів.
Проте в даних дослідженнях не було достатньо висвітлено питання якості сировини, а саме
тютюну, залишились не розкриті проблеми сертифікації, зокрема поза увагою залишились питання
гармонізації стандартів та процедури оцінювання
відповідності.
Стан системи технічного регулювання в Україні має відповідати рівню розвитку національної економіки і підтримувати інфраструктуру якості. Інтеграція України з Європейським Союзом
стала передумовою щодо подальшого покращення якості продовольчих товарів. Наразі в суспільстві постає питання щодо реформування системи технічного регулювання, пов’язану з імплементацією нормативно-правової бази технічного
регулювання ЄС в систему технічного регулювання України.
Трансформація системи технічного регулювання України відбувається на основі імплементації європейських підходів та кращих міжнародних
практик. Передовий досвід Європейського Союзу
свідчить про те, що базова інфраструктура якості
економіки є організаційною структурою, яка підтримує втілення системи технічного регулювання. Варто відзначити і те, що сьогодні не існує
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універсального визначення інфраструктури якості, деякі з визначень дуже широкі та охоплюють
фізичні можливості і взаємопов’язані системи організацій, структур та осіб, які допомагають компаніям оцінювати якість та покращувати результати.
У рамках Нового підходу ЄС, концепція інфраструктури якості традиційно включає функції
та пов’язані структури, які забезпечують, на технічному рівні, функціонування системи технічного регулювання та наявність на ринку товарів,
які відповідають юридично обов'язковим вимогам, наприклад щодо безпеки. У відповідності до
такого підходу, головними компонентами базової
інфраструктури якості економіки є наступні: стандартизація, оцінювання відповідності, акредитація лабораторій та системи управління якістю, метрологія та ринковий нагляд.
Система оцінки відповідності включає органи сертифікації й інспекції, що спеціалізуються
на певних продуктах, системі сертифікації персоналу та випробувальні лабораторії, які забезпечують підтримку діяльності з оцінки відповідності
продукції та/або послуг відповідним вимогам.
Такі органи та лабораторії функціонують на ринку на засадах вільної конкуренції. Вони отримують акредитацію технічної компетенції від національного Агентства з акредитації НААУ або від
органів з акредитації з-за кордону для виконання
оцінки відповідності у сфері їх спеціалізації.
Функція акредитації головним чином дозволяє забезпечувати оцінку та визнання технічної
компетенції органів випробування та сертифікації. Ця функція виконується Агентством з Акредитації НААУ, унікальною організацією державного сектору, яка є джерелом національної та міжнародної легітимності більшості елементів
інфраструктури якості. Такий орган є незалежним
від органів оцінки відповідності, які він перевіряє,
а також від комерційного тиску, що дозволяє забезпечувати відсутність конфлікту інтересів з органами оцінки відповідності. Він насамперед, повинен мати міжнародне визнання та бути спроможним брати участь в експертних оцінках в межах
багатосторонніх угод у сфері його інтересів. В Європейському Союзі, наприклад Європейська Кооперація з Акредитації (ЄА) складає Європейську
мережу національно визнаних органів з акредитації, розміщених на території Європи. Членство в
ЄА забезпечує взаємне визнання.
І, насамкінець, органи ринкового нагляду, які
представляють державні організації, що виконують функцію ринкового нагляду відповідно до законодавства. Основні вимоги до загальної безпеки продукції в ЄС викладено у Директиві Європейського Парламенту та Ради 2001/95/ЄС про
загальну безпеку продукції [10].
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В Україні формування базової інфраструктури якості економіки та реформування системи
технічного регулювання, почалось з розробки
єдиної державної програми стандартизації, сертифікації і метрології, які об’єднані єдиним терміном «технічне регулювання», спрямованої на забезпечення:
 єдиної технічної політики;
 захисту інтересів вітчизняних виробників
та споживачів продукції (процесів, робіт, послуг);
 економії всіх ресурсів;
 відповідності продукції (процесів, робіт,
послуг) світовому рівню якості та надійності;
 гармонізації національних нормативних
документів з європейськими та міжнародними;
 відповідності продукції вимогам якості,
які зазначені у нормативних документах та безпечності, що визначені законодавчими актами;
 сприяння виходу української продукції на
світовий ринок.
Проте реальний крок до реформування системи технічного регулювання було зроблено
лише в 2014 році з прийняттям Верховною Радою
України Законів України «Про стандартизацію»
(який набуває чинності з 01.01.2016 р.) та «Про
метрологію та метрологічну діяльність» (набув
чинності 03.01.2015 р.). Ці закони вкрай необхідні
для розвитку сфери стандартизації, що дозволить
вітчизняним підприємствам скоріше вийти на європейські ринки. Нова редакція закону «Про стандартизацію» обумовлює створення нової національної системи стандартизації, яка відповідатиме сучасним вимогам, зокрема, створення
організаційних форм діяльності у сфері стандартизації відповідно до міжнародної та європейської практики, зокрема національного Органу стандартизації функції якого покладено на ДП
УКРНДНЦ. Буде наведено порядок стосовно розробки стандартів та технічних умов.
Новий Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність» покликаний розмежувати регуляторні, наглядові та господарські функції у сфері
метрології, розширити застосування механізмів
акредитації, гармонізувати закони з документами
Міжнародної організації законодавчої метрології
та ЄС, а також створити державну метрологічну
інспекцію.
Функції розроблювання, розгляду та узгодження, в тому числі і гармонізації національних
стандартів з європейськими та міжнародними у
галузі тютюнової продукції покладено на ТК 150
«Управління якістю виробництва виноробної
продукції, горілок, лікеро-горілчаних напоїв та
тютюнових виробів і методи їх контролю», який
створено відповідно до Наказу Держспоживстан-
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дарту України від 17.10.2003 р. за № 175 з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін [7].
Станом на 2014 рік в Україні чинні близько
45 гармонізованих стандартів на тютюн, тютюнові вироби та основні їх складові, 28 з яких, стосуються методів визначення якості. Зокрема за
видами нормативних документів на тютюн та тютюнові вироби чинними є такі: ДСТУ ISO – 17,
ДСТУ ГОСТ – 3, а також нормативні документи,
що розроблені ще за радянських часів: ГОСТ – 15
та ГОСТ ISO – 10 [3]. Отже, у сфері технічного
регулювання тютюнових виробів сьогодні існує
особливо нагальна потреба щодо розробки та запровадження глобально сумісних правил та стандартів для якісно нових товарів, послуг та технологій, які є предметом міжнародного обміну.
В цьому напрямку необхідна безумовна гармонізація національної системи стандартизації в широкому сенсі цього слова з міжнародними та європейськими стандартами, враховуючи те, що
витрати на стандартизацію - це інвестиції в конкурентоспроможність та здоров’я споживачів.
За наказом Держспоживстандарту «Про правила обов'язкової сертифікації тютюнових виробів» встановлено порядок та вимоги проведення
обов'язкової сертифікації сигарет, цигарок, сигар,
сигарил, а також люлькового, нюхального, смоктального, жувального тютюну та інших виробів з
тютюну і його замінників в державній системі
сертифікації УкрСЕПРО.
Проте обов’язкову процедуру оцінювання
відповідності проходять лише ті вироби, що легально перетинають кордон або контролюються в
рамках системи управління якості на виробництві. Для забезпечення якості та безпечності
тютюнової продукції в Україні запроваджується
на підприємствах системи ISO 9001:2008 (ДСТУ
ISO 9001:2009), ISO 22000:2005 та HACCP. Одним з особливостей стандарту ISO 22000 є його
природна сумісність зі стандартами ISO 9001 та
ISO 14001 (Системи екологічного керування). Він
є ніби доповненням і розширенням системи контролю якості, адже 9001 не спеціалізується на харчовій продукції [8]. Сертифікацію (оцінку) системи якості підприємства-виробника продукції
здійснює орган з сертифікації систем якості виключно за бажанням заявника.
Передовий досвід в Україні, а саме в тютюновій галузі щодо дотримання цих стандартів демонструє компанія Imperial Tobacco Group PLC,
яка є найбільшою провідною міжнародною тютюновою компанією з виробництва, дистрибуції і
продажу широкого спектру тютюнових продуктів. Фабрика сертифікована за міжнародними стандартами управління якістю ISO 9001, екологіч-
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ним стандартом ISO 14001 та стандарту виробничої безпеки та охорони здоров'я OHSAS 18001.
Покращення тютюнової продукції в компанії
Imperial Tobacco Group PLC досягається за рахунок впровадження системи оцінювання якості
(PQRS) - інструменту, за допомогою якого, обраховують ймовірність, пов’язану з великою кількістю відхилень від вимог, стандартизованого обладнання та методології тестування, контрольних
випробувань та планів покращення якості.
Політику з якості та роботу у цьому напрямку
контролює Група з відповідального управління
виробництвом та здоров’я (PSHG). До складу
PSHG входять провідні спеціалісти у науково-дослідницькій та правовій галузях. Компанія також
здійснює політику, що стосується розробки продуктів та процесів, а також управління якістю, що
відноситься до науково-дослідницької роботи.
Відповідно до сфери їх компетенції та стандартів,
встановлених PSHG, існує Група з оцінювання,
інструкцій та дозволів (AGP), до складу якої входять токсикологи та інші спеціалісти, які оцінюють відповідність та прийнятність інгредієнтів,
що використовують у продукції. AGP також аналізує упаковку та контактні матеріали у механізмах та обладнанні, що використовуються у виробничому процесі. Випробування якості продукції
проводять виключно акредитовані в системі сертифікації УкрСепро випробувальні лабораторії.
Управління безпекою процесів відбувається відповідно до стандарту OHSAS 18001.
Якість тютюну в Україні досліджують спеціалізовані акредитовані лабораторії, що розташовані по всій Україні, користуючись чинною нормативною документацією. Серед них: випробувальний центр ДП "Волинський наукововиробничий центр стандартизації, метрології та
сертифікації", випробувальна лабораторія Державного підприємства "Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації", центральна випробувальна лабораторія
ДП «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів», державна випробувальна лабораторія харчової та сільськогосподарської продукції Державного підприємства «Харківський
регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та інші. Вперше в Україні була відкрита і акредитована перша
лабораторія по тестуванню тютюнового диму на
території фабрики Imperial Tobacco [11].
Система метрології, як найбільш значущий
елемент інфраструктури якості, забезпечує можливість простежуваності вимірювань у межах
країни та правильність транзакцій між державними та приватними організаціями, а також між
приватними організаціями. Метрологія зазвичай
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розподіляється на законодавчу метрологію (система ринкового нагляду вимірювального обладнання, що застосовуються у щоденній торгівлі) та
наукову метрологію (підтримка первинних національних стандартів вимірювання, еталонний час
країни, розвиток наукових методів вимірювання
та ін.).
Важливу ланку у системі технічного регулювання відіграє метрологічна служба України. Метрологічна служба України – одна з ланок державного управління, основними завданнями якого є
здійснення комплексу заходів з метрологічного
забезпечення діяльності підприємств та організацій, забезпечення єдності і метрологічної точності
вимірів, підвищення ефективності виробництва і
якості виготовленої продукції.
Технічною
основою національної метрологічної системи є
система Державних еталонів одиниць фізичних
величин, згідно з якою й виконується повірка приладів, якими визначають та вимірюють тютюн та
тютюнові вироби. Згідно із Законом про метрологію та метрологічну діяльність (стаття 11), Державна метрологічна служба організовує, здійснює та
координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності вимірювань у державі, а також державний метрологічний контроль і нагляд за додержанням вимог цього Закону, інших нормативноправових актів України та нормативних документів із метрології.
Показник державного регулювання тютюнового ринку в Україні є одним з найвищих серед
усіх галузей економіки. Всього на сьогодні існує
понад 100 законодавчих та нормативно-правових
актів. Серед основних законодавчих актів, що регулюють роботу тютюнової галузі - Податковий і
Митний кодекси України, Закон України «Про
державне регулювання виробництва і обігу
спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення», Закон
України «Про рекламу». Крім цього, тютюновий
ринок регулюється постановами Кабінету Міністрів і відповідними наказами Міністерств і Відомств.
Контроль за дотриманням законодавства у
сфері виробництва, а також дотриманням стандартів, технічних умов, рецептур, регламентів на виробництво тютюнових виробів, застосування у
випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності за порушення законодавства з ліцензування, виробництва та обігу тютюнових виробів,
запобігання їх незаконному виробництву та обігу
на території України покладено на Департамент
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САТ ДПА України, який доречи не має ніякого відношення до питань технічного регулювання
[13].
Для усунення технічних бар'єрів у торгівлі з
країнами – членами СОТ Україна взяла на себе
обов'язки, які повинні бути впроваджені ще до
2012 р., реформувати національну систему технічного регулювання, до складу якої входило і реформування державного ринкового нагляду [14].
Основними заходами ринкового нагляду є перевірки характеристик продукції (в тому числі
відбір зразків та їх експертиза) і обмежувальні
(коректувальні) заходи (обмеження, заборона
представлення продукції на ринку, вилучення
продукції з обігу, відкликання продукції) (ст. 22
Закону про ринковий нагляд).
Сьогодні Україні необхідно створити принципово нову систему державного ринкового нагляду, обов'язкові сертифікації щодо тютюнових
виробів, які ставлять особливу загрозу суспільству, усунути дублювання існуючих інфраструктур та оптимізувати чинні процедури, які здійснюються акредитованими лабораторіями у сфері
технічного регулювання та споживчої політики. У
правовому полі необхідно привести Закон України "Про захист прав споживачів" та інші нормативно-правові акти у відповідність із нормами Закону про ринковий нагляд. Інтеграція України в
ЄС зумовить дотримуватись вимог, щодо безпечності продукції, зокрема це не обійде стороною і
тютюнову галузь.
Дослідження особливостей сертифікації у системі технічного регулювання в тютюновій галузі
дало змогу зробити такі висновки:
1. Ринок тютюнових виробів в Україні має тенденцію до зростання, проте не лише легальної, а
й контрафактної продукції.
2. Найбільшу частку державного регулювання в Україні має ринок тютюнових виробів, а
втім питання технічного регулювання не достатньо врегульовані, зокрема низька кількість національних стандартів гармонізованих з європейськими, відсутня достатня кількість акредитованих
лабораторій з оцінювання сировини для виготовлення тютюну.
3. Якість сировини перевіряється за застарілими методиками, які не дозволяють об’єктивно
надати оцінку відповідності згідно світових вимог.
4. Ринковий нагляд за тютюнової продукцією
не досконалий, здійснюється органами, що не мають безпосереднього відношення до оцінки їх
безпечності, що спонукає до вживання тютюнових виробів населенням України сумнівної якості.
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Анотація
В роботі досліджено найбільш значущі аспекти оцінювання відповідності алкогольних напоїв в
системі технічного регулювання. Визначено структуру ринку горілчаних виробів України та основні
аспекти діяльності лабораторій з оцінювання відповідності.
Ключові слова: технічне регулювання, стандартизація, нормативно-правова база, лікеро-горілчані вироби.
Abstract
In this work the most important aspects of conformity assessment beverages in technical regulation
system. The structure of the market vodka Ukraine and the main aspects of the laboratories of the assessment.
Keywords: technical regulation, standardization, regulatory framework, strong drinks.
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Постановка проблеми. Підписання Угоди
про асоціацію між Україною і Європейським союзом, що, зокрема, передбачає створення зони вільної торгівлі (ЗСТ), відкрило для українських виробників новий й дуже конкурентний ринок збуту
продукції. Це означає і фіксацію торговельних
преференцій, які зараз діють із боку ЄС відносно
українських товарів. Перевага полягає в тім, що ті
преференції, які ЄС тимчасово встановив українським виробникам до 1 листопада 2015 року, будуть зафіксовані постійно. Це свідчить про те, що
українські виробники зможуть планувати на довгострокове та середньострокове майбутнє з розумінням того, що один з найбільших ринків світу
відкритий.
Продукція, виготовлена за визнаними міжнародними та європейськими стандартами, буде
конкурентоспроможною на європейському ринку. Зараз майже 3,7 тис. вітчизняних стандартів
гармонізовано з міжнародними та європейськими,
а це лише 22 % від загальної потреби. Якість продукції безпосередньо залежить від рівня нормативних документів, що регламентують її показники.
Саме їх недосконалістю обумовлюється той факт,
що сертифікація продукції не завжди є гарантією
її якості. Тому забезпечення галузей промисловості сучасними стандартами є пріоритетним завданням. Сьогодні, споживачі дуже велику увагу
приділяють якості та безпечності горілчаних виробів, тому хочуть бути впевненими в компетенції органів, що проводять оцінювання відповідності.
Намагання держави сьогодні ввести додаткові податки на горілчану продукцію не вирішує
проблему її якості. Цей механізм відомий ще за
часів Петра 1, коли для поповнення швидко спустошеної казни, вводилися додаткові податки та
була створена державна монополія на горілку. Горілка продавалася тоді в державних кабаках, трактирах й на ямах (станції зміни коней). Горілчана
монополія приносила баснословні прибутки казні, що й було необхідно для реалізації його цілей.
У радянські часи, більшовики примножили досвід
Петра «Великого», зробивши горілку «рідкою валютою», проте проблема її якості та безпечності
для здоров’я людини ще і досі залишається більш
актуальним питанням.
Цілі статті. Дослідження стану оцінки відповідності у системі технічного регулювання в горілчаній галузі України, а також визначення вимог
до їх якості та безпечності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сфера виробництва, обігу і споживання алкогольних напоїв пов'язана з ірраціональною продукцією, що не належить до життєво необхідної, а її
надмірне споживання завдає шкоди здоров'ю та
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негативно впливає на благополуччя людини. Водночас ринкові механізми виявляються неспроможними забезпечити саморегулювання сфери. У
зв'язку із цим підвищуються вимоги до державного управління процесами виробництва та поширення алкогольної продукції.
Усього за рік у світі продається близько 2
млрд. декалітрів міцного алкоголю. Серед продукції лікеро-горілчаної галузі лідером продажу є
горілка, що займає 20% світового ринку Частка
національних напоїв становить понад 50% світового ринку [2].
Український ринок горілки на даний час
практично структурований. За інформацією Державної податкової адміністрації, у 2014 році виробництво горілки здійснювали 56 суб'єктів господарювання, у 3-х з яких обсяги виробництва становили понад 5 млн. дал (56,8 % загального
обсягу випуску горілки) [2].
Вагому роль у організації та розбудові системи технічного регулювання України, пов’язану
з формуванням вимог до якості та безпечності горілчаної продукції відіграють технічні комітети.
Технічним комітетом стандартизації є форма
співробітництва заінтересованих юридичних та
фізичних осіб з метою організації і виконання робіт з міжнародної, регіональної, національної стандартизації у визначених сферах діяльності за закріпленими об'єктами стандартизації [3].
В галузі горілчаних виробів діють два технічні комітети стандартизації: Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології
продовольчих продуктів Департаменту харчової
промисловості Міністерства аграрної політики та
продовольства України та Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (ДП „Укрметртестстандарт”). Вони здійснюють роботи з гармонізації стандартів з міжнародними та європейськими, беруть участь у розробці
технічних регламентів, надають роз'яснення щодо
положень національних стандартів та кодексів
усталеної практики.
Станом на 2014 рік в Україні діють 4 технологічні регламенти щодо горілчаних виробів:
 Технологічний регламент виробництва
етилового спирту і пресованих хлібопекарських
дріжджів із мелясно-спиртової бражки;
 Технологічний регламент виробництва
етилового спирту із крохмалевмісної сировини;
 Технологічний регламент на виробництво
горілок і лікеро-горілчаних виробів;
 Технологічний регламент на виробництво
горілок на експорт.
Але основним можна визнати Технічний регламент на виробництво горілок, горілок особли-
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вих і лікеро-горілчаних напоїв. В даному документі є посилання на нормативні документи, що стосуються горілчаних виробів. Порівнявши їх з реєстром нормативних документів, розроблених ТК
64 «Спиртогорілчані вироби, дріжджі», можна
стверджувати, що в Україні діє 54 ДСТУ, 34
ДСТУ ISO, 2 ДСТУ EN, 2 ДСТУ ГОСТ. Серед 93
чинних нормативних документів, на методи дослідження відводиться найбільше – 29 НД, на технічні умови – 13 НД, на терміни та визначення – 5
НД, та на правила приймання 11 документів [2].
Національне агентство з акредитації України
(НААУ), що підписало угоду про взаємне визнання з Міжнародною асоціацією з акредитації
лабораторій (ILAC MRA) надає право лабораторіям проводити фахові випробування горілчаної
продукції. Так, згідно НААУ випробування можуть проводити понад 30 лабораторій, зокрема:
 Центр оцінки якості сировини та готової
продукції Національного університету харчових
технологій;
 Випробувальна
лабораторія
ДП
«Тернопільський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації»;
 Випробувальний та науково-дослідний
центр
харчової
продукції
ДП
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний
центр
стандартизації,
метрології та сертифікації»;
 Випробувальна лабораторія харчової та
промислової продукції Державного підприємства
«Житомирський науково-виробничий центр
стандартизації, метрології та сертифікації» та
інші.
Атестацію цих вимірювальних лабораторій,
які виконують вимірювання в сфері та/ поза сферою поширювання державного метрологічного
нагляду на незалежність і технічну компетентність проводить ДП «Укрметртестстандарт». Атестація вимірювальних лабораторій регламентується статтями 10, 22, 24, 37, 38 Закону України
«Про метрологію і метрологічну діяльність».
Організація і порядок проведення атестації в
державній метрологічній системі встановлені
«Правилами уповноваження і атестації в державній метрологічній системі», затвердженими
наказом Держспоживстандарту України від 29 березня 2005 року. Укрметртестстандарт у якості
Державного наукового метрологічного центру в
галузі фізико-хімічних вимірювань здійснює науково-методичне керівництво програмами оцінки
точності результатів вимірювань шляхом їх
міжлабораторного порівняння.
Повірці підлягають засоби вимірювальної
техніки, які знаходяться в експлуатації, випускаються з виробництва або ремонту, продаються,
видаються напрокат. Повірка проводиться згідно
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ДСТУ 2708 "Метрологія. Повірка засобів
вимірювальної техніки. Організація і порядок
проведення" і є обов'язкової для засобів
вимірювальної техніки на яких розповсюджується державний метрологічний нагляд.
ДП «Укрметртестстандарт» уповноважений
на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки - свідоцтво про уповноваження № ПК
001-2014 від 24.02.2014 р. Повірку засобів
вимірювальної техніки ДП «Укрметртестстандарт» проводить: згідно узгоджених переліків засобів вимірювальної техніки. Відповідно до ст. 28
Закону України "Про метрологію і метрологічну
діяльність" переліки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що знаходяться в експлуатації і підлягають повірці, складаються їх користувачами (за
винятком фізичних осіб, що не є суб'єктами
підприємницької діяльності) і подаються на
узгодження у відповідний уповноваженний територіальний орган.
Для обліку і систематизації даних про сертифікованих аудиторів з оцінювання відповідності
продукції вимогам технічних регламентів орган з
сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» веде Реєстр сертифікованого персоналу та,
за необхідності, надає інформацію щодо сертифікованого персоналу зацікавленим організаціям
та установам за відповідним запитом.
Наявність сертифікованих аудиторів з оцінки
відповідності є передумовою забезпечення виконання органами сертифікації вимог пункту 2 «Порядку здійснення процедури призначення органів
з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів», який затверджено постановою Кабінету Міністрів від 24
січня 2007 року № 59 та яким передбачена наявність аудиторів, які атестовані в установленому
порядку та працюють на постійних умовах в кількості достатній для проведення робіт з оцінки
відповідності.
Наступною складовою технічного регулювання є оцінювання відповідності, що регулюється відповідно до статті 6 Закону України "Про
підтвердження відповідності". Постановами Кабміну України від 02.12.12 № 2406-14 затверджено
перелік центральних органів виконавчої влади, на
які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів.
Процедура підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері для окремих видів
продукції, яка може становити небезпеку для
життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, запроваджується
технічними регламентами.
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Із введенням в дію технічних регламентів
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері оцінки відповідності, офіційно публікує перелік національних стандартів, добровільне застосування
яких може сприйматись як доказ відповідності
продукції вимогам технічних регламентів. Виробник чи постачальник також має право підтвердити
відповідність продукції вимогам технічних регламентів іншими, ніж відповідність стандартам,
шляхами, передбаченими цими регламентами.
Згідно Закону України «Про затвердження
Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», горілчані вироби підлягають
обов’язковій сертифікації. Згідно цього закону горілчані вироби мають проходити оцінку відповідності. Проведення робіт по сертифікації горілчаної продукції в Системі УкрСЕПРО призначено
ДНУ "УкрНДІспиртбіопрод".
Органи, що проводять оцінку відповідності
горілчаних виробів:
1) Орган з оцінки відповідності продукції
Державного підприємства «Укрметртестстандарт»;
2) Орган з сертифікації Державного
підприємства “Миколаївський регіональний
центр стандартизації, метрології та сертифікації”;
3) Орган з сертифікації ТОВ "Випробувально
- сертифікаційний центр "Південтест";
4) Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
5) Органу з оцінки відповідності продукції та
послуг ДП «Тернопільський науково – виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»;
6) Орган з сертифікації продукції ТОВ «Всеукраїнська експертна служба «Укрекспертиза».
Та існує ще понад 20 органів з сертифікації,
які мають акредитацію НААУ та проводять оцінювання відповідності горілчаних виробів.
Важливим елементом оцінювання відповідності є відповідність етикетки нормам законодавства. Так, на лицьовій стороні етикетки горілки та
лікеро-горілчаних виробів, які реалізуються в роздрібній торгівлі, повинна міститися інформація в
доступній для споживача формі згідно з чинним
законодавством про мови щодо:
На лицьовій стороні етикетки кожної пляшки
горілки та лікеро-горілчаних виробів зазначаються:
 загальна та власна назви виробу;
 найменування виробника;
 знак для товарів і послуг;
 географічна назва місця виготовлення виробу, якщо найменування виробника не відображає місця розташування підприємства;
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 вміст спирту (% об.);
 місткість посуду;
 штриховий код;
 вміст цукру (якщо це регламентується нормативними документами);
 позначення нормативного документа (для
продукції вітчизняного виробництва).
На лицьовій або зворотній стороні етикетки
повинні бути зазначені дата виготовлення виробу,
код підприємства та номер ліцензії на виробництво [4].
Останньою складовою технічного регулювання є ринковий нагляд, який здійснюється Державною митною службою України, Державною
інспекцією України з питань захисту прав споживачів та її територіальними органами.
Державна інспекція України з питань захисту
прав споживачів входить до системи органів виконавчої влади і реалізує державну політику у
сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
Висновоки. На сьогодні в Україні є лише
38% гармонізованих стандартів, хоча, їх стовідсоткова гармонізація могла б значно полегшити зовнішньоекономічну діяльність підприємств, що
виробляють горілчані вироби. В той час в Україні
добре розвинені органи акредитації, завдяки чому
працює багато випробувальних лабораторій для
перевірки харчових продуктів державної та приватної форм власності. ДП «Укрметртестстандарт» забезпечує випробувальні та інші лабораторії повіреними приладами. Також в його компетенцію входить атестація та сертифікація аудиторів
з оцінки відповідності, та персоналу, який займається вимірюваннями. Оцінювання відповідності
є обов’язковим для горілчаних виробів, воно проводиться в лабораторіях ООВ, які акредитовані
НААУ.
Ринковий нагляд здійснюють Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів
та Державна митна служба України.
Перелік посилань
1. Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://www.dsiu.gov.ua/content/derjrynknaglyad.ht
ml
2. Державний комітет статистики України.
[Офіційний сайт www. ukrstat.gov.ua]
3. Закон України "Про стандартизацію" від
05.06.2014
4. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014
5. Закон України № 2406-ІІІ від 17 травня
2001 р. «Про підтвердження відповідності»
6. Закон від 17.05.2001р. №2407-III «Про акредитацію органів з оцінки відповідності»

18
7. Закон України №1775-ІІІ від 07.06.2000 р.
Про ліцензування окремих видів господарської
діяльності
8. Закону України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ” від 19.12.95 № 481/95-ВР.
9. Наказ «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні» від 29.11.2013
10. Постанова «Про затвердження Порядку
здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів» від 18.06.2012
11. Постанова Кабміну «Про внесення змін до
Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» від 17.03.1998
12. Реєстр нормативних документів, розроблених ТК 64 “Спиртогорілчані вироби, дріжджі”
13. Технічний регламент на виробництво горілок, горілок особливих і лікеро-горілчаних напоїв
14. Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва” від 28.06.99
№746/99
References
1. The State Inspectorate of Ukraine on
protection of consumer rights [electronic resource]. Access:
http://www.dsiu.gov.ua/content/derjrynknaglyad.html
2. The State Statistics Committee of Ukraine.
[Official website www. ukrstat.gov.ua]

Spirit time №1(1)
3. The Law of Ukraine «On standardization» of
05.06.2014
4. The Law of Ukraine «On metrology and
metrological activity» from 05.06.2014
5. The Law of Ukraine № 2406-III of 17 May
2001 «On confirmation of compliance»
6. Law of 17.05.2001r. №2407-III «On
accreditation of conformity assessment bodies»
7. Law of Ukraine №1775-III from 06.07.2000 g.
On licensing certain types of economic activity
8. Law of Ukraine «On state regulation of
production and turnover of ethyl, cognac and fruit,
alcoholic beverages and tobacco products» from
19.12.95 № 481/95-VR.
9. Order «On approval of the list of products
subject to compulsory certification in Ukraine» dated
11.29.2013
10. Resolution «On Approval of the Procedure
for designation of conformity assessment of products,
processes and services to requirements of technical
regulations» of 18.06.2012
11. Resolution of the Cabinet of Ministers «On
Amendments to the Rules of retailers of alcoholic
beverages» on 03.17.1998
12. Registry of regulatory documents developed
by TC 64 «distillery products, yeast»
13. Technical regulations for the production of
vodka, vodka special and alcoholic beverages
14. Order of the President of Ukraine «About the
simplified system of taxation, accounting and
reporting of small business» from 28.06.99 №746 /
99

Spirit time №1(1)

19

ФІЗИКО-МАТИМАТИЧНІНАУКИ
ПРИРОДА ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ.
ГРАВИТАЦИЯ КАК СУММА ПЛОСКИХ ВОДОВОРОТОВ.
Яловенко С.Н.
NATURE OF PHYSICAL PHENOMENA. GRAVITY AS THE SUM OF THE FLAT
WHIRLPOOLS.
Yalovenko S. N.
Black limit. Part 14.4.
Анотация:
Рассматривается природа физических явлений – теория гравитации, гравитация черной дыры, гравитационное взаимодействие, электрический заряд.
Ключевые слова: гравитация, чёрная дыра, гравитационное взаимодействие, физика эфира, закон
Кулона, заряд.
We consider the nature of physical phenomena - the theory of gravity, the gravity of the black hole, the
gravitational interaction, electric charge.
Keywords: gravity, black hole, the gravitational interaction, physics, ether, Coulomb's law, charge.
В предыдущих работах проводились исследования по гравитации. В результате эфирного парадокса было установлено, что гравитация, которая обратно пропорциональна квадратам расстояния (1), есть приближёние некоторой более
полной формулы описывающую эту гравитацию(2,3).
Fгравитации(r) =GMm× [1/r2]

(1)

Fгравитации(r) =GMm× [1/(Δr2+r2)] (2)
Fгравитации(r) =GMm× [1/(Δr2+(f(r)+r)2)]

(3)

Была выдвинута гипотеза, что возможно эта
функция есть нормальным процессом.
Fгравитации(r) =GMm×[[1/(Δr)2] × ехр(-G1×r2)]

(4)

Гипотеза была выдвинута на основании водоворотной теории из утверждения, что если на тело
действует множество равнозначных по величине
сил, то поведение этого тела будет описываться
нормальной функцией.
Из проведенных экспериментов и моделирований оказалось, что это не соответствует выдвинутой гипотезе (рис.1).

Рис.1.Моделирования водоворота.
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Поведение водоворотов ближе описывается
экспоненциальной функцией Aехр(-r/σ) (Ae r/σ ),
что потребовало отказаться от ранее выдвинутой
гипотезы. Возможно для световых процессов экспонента ближе по своей природе. Так экспонентой описывается радиоактивный распад вещества, а так же ранее выводимый процесс стирания
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света при прохождении его через эфир, отвечающий за красное смещение спектра звезд, в зависимости от расстояния (рис.2.), ошибочно принимающиеся за расширение и расширение с ускорением звездных масс (галактик, вселенной).

Рис.2.Модель потери энергии света при прохождении через эфир.
С учетом вышесказанного формулу (3)
можно записать как:
Fгравитации(r) = GMm×[1/(Δr2+r2)] × f1(r)
(5)
Где f1(r) –весовая функция, отражающая экспоненциальныё процессы при формировании гравитации.

Формула (3) и (5) равны и представляют собой разные формы записи одной и той же функции, формула (3) - через искривление пространства, формула (5) - через весовую функцию.
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Рис.3. Суммирование дисперсий σ водоворотов.
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Рис.4.Изменение плотности эфира и гравитации в водовороте элементарной частицы..
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Рис.5. Модель гравитации представленной суммой плоских водоворотов.
Изначально в эфирной теории гравитация
была представлена суммой гравитаций плоских,
статистически равномерно вращающихся эфирных водоворотов (6),(7).

Fгравитации(r)=P(λ,β) fводоворота(Σ ρ
тонов(r)) (6)

плотность эфира про-
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Где P(λ,β) =1/r2 – ‘это не гравитация, а статистическое распределение суммарной эфирной
плотности гравитационных центров эфирных водоворотов (протонов).
Где P(λ,β) – вероятностная функция распределения по углам λ и β, ρплотность эфира протонов(r) – эфирная плотность распределения протона в пространстве, Σ ρ плотность эфира протонов(r) – суммарная эфирная

плотность распределения протонов в пространстве, fводоворота(Σ ρ плотность эфира протонов(r)) - функция
суммарной гравитации от протонных водоворотов, зависящая от сформированного ими суммарного градиента (дифференциала, приращения)
плотности эфира.
Гравитация протонного водоворота представлялась как:

M

f водоворота (  i плотность  эфирапротонов (r )) 

 плотность  эфирапротонов
r

i 1

где fводоворота(Σ ρ плотность эфира протонов(r))- гравитационная функция от суммарной плотности, создаваемая водоворотами.
Процесс формирования суммарной плотности от плоских протонных водоворотов показан
на рис.3,4,5. Полученная из модельных экспериментов формула распределения плотности эфира
для протона равна:

(7)

|∂ρ плотность эфира протонов /∂r|=
=|∂ρ + /∂r|= ρ0×1/σ× e-r/σ=(m0/σ) ×e-r/σ

(9)

Где m0 – масса протона, ρ0 – начально создаваемая водоворотом эфирная плотность протона,
σ – дисперсия водоворота.
Вычислим суммарную гравитацию создаваемую водоворотами: fводоворота(Σ ρ плотность эфира протонов(r))=|∂ρ + /∂r|=

ρ плотность эфира протона (r)=ρ + (r) =ρ0×(1- e-r/σ) (8)
Производная от формулы (8) или гравитация,
создаваемая одним протонным водоворотом
равна:
M

m

 

m0
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i 1 j 1

 M m
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 M m

i 1 j 1

1



   r /(  M  m )

(10)

Получим, что гравитация суммарного протонного водоворота равна:

f водоворота ( плотность эфира протонов(r ))  Mm

1



  r / Mm

(11)

Подставим значение формулы (11) в формулу
(6), получим:

Fгравитации (r )  P( ,  ) Mm

1



  r / Mm

(12)

Где P(λ,β)=1/r2, подставим её в формулу (12)
и получим:

Fгравитации (r ) 
Сравнивая с классической формулой гравитации
Fгравитации(r) =GMm× [1/r2]
видим, что
G=1/σ
гравитационная постоянная обратно пропорциональна дисперсии (G=6,6·10−11 м3·с−2·кг−1)

1
1  r / Mm
Mm

r2


(13)

тогда с учетом согласования размерности для
суммы водоворотов в одном килограммометре
дисперсия равна:
σ=0.15×1011 м3·с−2·кг−1.
Исходя из этого, суммарная расширенная
формула для гравитации, совмещенная по размерности, будет равна:
Fгравитации(r) =GMm×[1/r2]×e-r/σMm (14)
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Так как величина e-r/σMm≈1 на соизмеримых
расстояниях при r<<σMm то расширенная формула для гравитации (14) примет классический
вид с достаточно хорошей степенью приближения:
Fгравитации(r) ≈GMm×[1/r2]
Как видно классическая формула гравитации
(1) является приближением от расширенной формулы гравитации (14).
Самая близкая механическая модель гравитации это стрельба из ружья, приводимая в предыдущих работах. В зоне, где скорость пули можно
считать
приближенно
постоянной
(Vпули=COVSTANT) давления на стены мишени
пропорциональны квадрату расстояния (1/r2, как
показано на рис.5), в нашем случае это зона до
Плутона. Но на более длительные расстояния
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надо учитывать потерю энергии пули. Для этого
необходимо умножать 1/r2 на exp(-r/K×Wэнергия).
Где Wэнергия – энергия пули (в нашем случае на er/Σσ
– на коэффициент изменения суммарной плотности эфира), σ – коэффициент, определяющий
скорость изменения величины e-r/σ и называется
постоянной экспоненты (рис.6), аналог среднеквадратического отклонения для нормального закона распределения, и по аналогии можно называть дисперсией.
В степенной функции работает принцип половина от половины или если вы потеряли половину энергии при прохождении расстояния r, то
на следующем интервале r вы потеряете половину от половины энергии. Вы как бы выстреливаете с половины пути r половинной энергией.

Рис.6. Сложение дисперсий водоворотов при формировании суммарной изменяющейся плотности эфира.
Все выше изложенные взгляды на гравитацию отображали собой изначальное эфирное

представление о гравитации, как об изменяющейся плотности эфира, упрощёно и в доступной
форме показанной на рис.7.
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При более тщательном моделировании оказалось, что при приближении к нулю экспоненциальная функция имеет вид изображенный на
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Рис.7
рис.8,9,10. Такое поведение напоминает матрёшку когда при приближении к пределу включаются новые законы, не известные ранее.

Spirit time №1(1)

27

Рис.8. Графики изменения плотности эфира и гравитации.

Рис.9. Графики изменения плотности эфира и гравитации.

Рис.10. Графики изменения плотности эфира и гравитации.
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Всякая новая теория должна обладать предсказательной силою. Так таблица Менделеева
предсказала новые элементы. В данной водоворотной
эфирной
теории,
где
P(λ,β)=[1/(Δr2+r2)]≈1/r2 – функция статистического распределения давления эфира, аналог распределения давления пуль при стрельбе из ружья,
Δr – это расстояние или предел до которого
можно сжать тело. Этот предельный радиус равняется световому радиусу звезды. Предсказывается, что при приближении к предельному радиусу гравитация от сферической формы перейдет к
плоской форме (приближённо эллипсоидной)
(рис.11,12). То есть при приближении r→ 0
P(λ,β)=[1/(Δr2+r2)]≈1/Δr2

Spirit time №1(1)
P(λ,β)=e-λ/σ (16)
Как следствие этого, гравитация от сферической формы перейдёт в плоскую форму
(рис.11,12). Так произведя нормировку суммарной гравитации (14) на угловой интервал [от
0…π] расширенная нормированная формула гравитации (14) при r≈ Δr запишется как:
Fгравитации(r) =GMm ×e-(r–π)/Σσ ×e-r/Σσ (17)
Где [1/(r∑σ)2] =e-(r–π)/Σσ ×e-r/Σσ = const
где GMm=К≈const – постоянная величина,.
Тогда формулу (17) гравитации для нормированного интервала [от 0…π] можно записать в виде:

(15)
Fгравитации(r) =К×e-(r–π)/Σσ ×e-r/Σσ=Constant

плоскости водоворотов не смогут совершать
статистически равномерное вращение под действием эфирных флуктуаций и начнут мешать
друг другу, в результате чего, вероятностная
функция статистического распределения примет
вид:

(18)

Формула гравитации (18) показана на рис.11.,
где видно, что форма гравитации перешла от сферической к плоской форме, то есть гравитация
чёрной дыры плоская как показано на рис.12.
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Рис.11.Нормированные графики формирования плоской гравитации для чёрной дыры.

Рис.12.Переход от сферической гравитации к плоской гравитации.
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Логику рассуждений можно свести к следующему:
1)Свет - это поступательное движение.
2)Частица - это вращательное движение, при
котором создаётся стабильное изменение плотности эфира.
3)Изменение плотности эфира создает гравитационную силу – гравитацию (Fгравитации водоворота(r)
= d ρплотность эфира ( r)/dr и F
(r) = d ρ ( r)/dr)
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Для описания электромагнитных явлений используется та же плоская водоворотная модель.
Электрон это свёрнутая правильным водоворотом
электромагнитная волна. Заряд электрона это растянутая водоворотом последняя не свёрнутая полуволна как показано на рис.13,14,15.

Рис.13. Модель электрона.

Рис.14. Модель электрона.

Рис.15. Модель электрона.
Гравитация и электромагнитные явления
описываются одной моделью, с одной позиции,
одним физическим процессом.

Механическая модель взаимодействия электронов в проводнике изображена на рис.16,17.
Для описания взаимодействия электронов используется правило правой руки.
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Рис.16. Механическая модель взаимодействия электронов по правилу правой руки.

Рис.17. Механическая модель взаимодействия электронов по правилу правой руки.
Что бы электроны притягивались их нужно
пустить по силовым линям проводников (по проводам) и отталкивание сменяется притяжением
проводников рис.17.
Свободный электрон это сфера с внешним
электрическим зарядом сформированным из-за
статистически равновероятностного (равномерного) вращения и колебания вокруг своей оси

плоского водоворота – аналог броуновского движения частицы в жидкости. Механический аналог
это статистически равномерно вращающийся вокруг своей оси вентилятор. Расширенный закон
Кулона, который выводился ранее, отражает эту
особенность (где напряженность поля электромагнитной волны E0=q1, E0=q2):
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FКулона  k 

| q1 | Cos f водоворота (r )  | q2 | Cos f водоворота (r ) 
r2

FКулона  k 

| q1 |  | q2 |
2


Cos
f водоворота (r ) 
2
r

при r << Σσ тогда Cos (fводоворота)≈1 и формула Кулона примет классический вид:

FКулона  k 
В проводнике движение электрона упорядочивается силовыми линиями внутри проводника,
и взаимодействие определяется направленностью
движения заряда (электронов, протонов и т.д.)
рис.16,17.
Подход плоских эфирных водоворотов позволяет описывать множество физических процессов, с единой позиции, не прибегая к многомерным пространственным теориям, в рамках классической физики. А также делать процессы
зримыми, наглядными, упрощая их понимание.
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Анотація
В статті розглянуто процес тужавіння органосилікатних композицій на основі силікату натрію органічними сполуками. В якості затвердників обрані естери дикарбонових кислот. Показано, що ці органічні сполуки підвищують захисні властивості плівок, що пов’язано із взаємодією карбоксильних
груп, які утворюються в результаті омилення естерів, з компонентами системи і з компонентами поверхні, на якій формується плівка.
Об’єкт дослідження – фізико-хімічні процеси, які перебігають при тужавінні органосилікатних
композицій органічними сполуками.
Мета роботи – виявлення фізико-хімічних закономірностей структуроутворення у системі силікат
натрію – органічний затвердник, створення на цій основі органо-неорганічних композицій.
Метод дослідження – кінетичний, аналітичний методи дослідження компонентів композиції та методи випробувань плівок, отриманих при тужавінні органо-неорганічних композицій.
Результати статті можуть бути упроваджені у технології отримання органо-неорганічних композицій.
Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних затвердників
для органосилікатних композицій з поліпшеними фізико-механічними властивостями.
Ключові слова: затвердник, силікат натрію, естер дикарбонової кислоти, органо-неорганіческие
композиции, кінетика омилення, гелеутворення.
Abstract
In the article the process of hardening organic-silicate compositions based on sodium silicate of organic
compounds has been considered. Dicarboxylic acid esters as hardeners have been selected. It has been shown,
that these organic compounds increase the protective properties of the films, due to the interaction of the carboxyl groups, which are formed by saponification of esters with system components and components of the
surface on which the film is formed.
The object of the study is physical and chemical processes occurring during hardening organic-silicate
compositions of organic compounds.
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The purpose of the study is to identify physical and chemical regularities of structure formation in the
system of sodium silicate - organic hardener, to establish on this basis organic-inorganic compositions.
The method of the study is kinetic, analytical methods of investigation of composition components and
methods for testing the films obtained by hardening organic-inorganic compositions.
The results of the paper can be used in the technology of organic-inorganic compositions.
The projected assumptions as for the development of the research object are to the search for optimal
organic-silicate hardeners for compositions with improved physical and mechanical properties.
Keywords: hardener, sodium silicate, dicarboxylic acid ester, organic-inorganic composites, saponification kinetics, gelation.
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Органосилікатні композиції являють собою
суміші, що складаються з силікату натрію (або калію), органічних компонентів і наповнювачів. Органічні компоненти частіше за все використовуються як затвердники композиції.
Взаємодія силікату натрію з різними матеріалами неодноразово обговорювалася в літературі.
Найповніше ці питання освітлені в монографії
П. Н. Григорьєва і М. А. Матвєєва [1]. До ранніх
досліджень в цій області відносяться роботи П. Н.
Григорьєва і Н. С. Домбровської [2, 3], в яких розглядається взаємодія силікату натрію (калію) з
натрій гексафторосилікатом у присутності нейтрального наповнювача і води. Тужавіння таких
мас пояснюється зв’язуванням лугу, що міститься
в силікаті натрію (калію), з одночасним виділенням ґелю кремневої кислоти. А. А. Пащенко і М.
Я. Кузьменко [4, 5, 6] також вивчали тужавіння
силікату натрію натрій гексафторосилікатом.
Кремнева кислота, що виділилася, за рахунок реакції конденсації або взаємодії з гідроксидом металу поступово переходить в більш високомолекулярні утворення і далі в ґель (просторову сітку)
зв'язуючи окремі частинки наповнювача в моноліт.
Відомо [1, 7], що при взаємодії з різними органічними і неорганічними речовинами, розчини
лужних силікатів проявляють високі в’яжучі властивості. Активні добавки дозволяють не тільки
прискорити поліконденсацію силікату натрію (калію), але і можуть додавати продуктам тужавіння
нові властивості. Так, наприклад, при використанні як затвердника силікату натрію сульфату
алюмінію, матеріали на його основі мають знижену міцність та водостійкість. Відомо [4, 8, 9, 10]
застосування як затвердників силікату натрію (калію) сильних мінеральних кислот, хлористих сполук та великої кількості інших органічних сполук.
Частіше за все для цієї мети застосовуються ізоціанати і епоксидні смоли. Як затвердники силікату
натрію використовують естери ґліцерину [4]. Автори [4] досліджували вплив естерів на зміцнення
органо-силікатних сумішей на прикладі триацетату ґліцерину. При змішуванні з силікатом натрію естерів, враховуючи що реакція етерифікації
оборотна, повинно відбуватися повільне їх омилення з утворенням солей карбонових кислот. Це

веде до зниження рН системи та до прискорення
аґреґації кремнеземних частинок, що призводить
до утворення кремнеґелю і до подальшого його
тужавіння. При цьому швидкість омилення естерів визначає швидкість зниження рН системи, що
в свою чергу визначає тривалість періоду тужавіння органо-неорганічних композитів. Введення
таких затвердників може сприяти рівномірному
тужавінню в об’ємі матеріалу. Дослідження процесу утворення просторової структури органо-неорганічного композиту на основі силікату натрію
під впливом органічних затвердників, зокрема естерів, є важливими і пов’язані з вивченням різноманітних процесів, які перебігають в даній системі. Так швидкість твердіння композиту безпосередньо пов’язана зі швидкістю омилення естерів.
У зв'язку з цим є науковий і практичний інтерес у
вивченні кінетичних закономірностей реакції
омилення естерних груп в середовищі силікату
натрію та впливу даних сполук на властивості органо-неорганічних композитів.
В роботі нами було синтезовано ряд естерів
дикарбонових кислот [11] для використання їх як
затвердників органосилікатних композицій та досліджено їх вплив на фізико-механічні характеристики композицій.
Проведені кінетичні дослідження омилення
естерів в середовищі силікату натрію показують
достатньо високу швидкість їх омилення, що обумовлена низьким значенням енергії активації реакції [12]. Також досліджено, що на процес естероутворення більше впливає будова дикарбонових
кислот ніж будова гліколів. Із збільшенням кількості метиленових груп між естерними групами
спостерігається зниження константи швидкості
омилення. Рівняння константи швидкості реакції
омилення естерів, що досліджувались, зі визначеними енергетичними характеристиками наведені
в таблиці 1.
Дослідження по вивченню кінетики омилення естерів орто- і терефталевих кислот показали, що взаємне розташування естерних груп в
ароматичному ядрі дикарбонової кислоти має помітний вплив на швидкість омилення. Експериментальні дані показали, що омилення естерів терефталевої кислоти проходить швидше, ніж омилення аналогічних естерів ортофталевої кислоти.
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Це пояснюється взаємним впливом замісників,
що мають негативний індуктивний ефект (-Iефект) і негативний ефект спряження (-М-ефект),
що знаходяться в о- і п-положеннях бензольного
ядра. За литературними даними ці замісники сильніше прискорюють реакцію лужного гідролізу,
знаходячись в п-положенні, ніж якби вони знаходилися в о- або м-положенні бензольного ядра.
Це, у свою чергу, можна пояснити тільки спряженням між двома карбоксильними або естер-
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ними групами через бензольне ядро. Таким чином, в даному випадку, ефект спряження впливає
на швидкість омилення сильніше, ніж значення
рК (перший ступінь дисоціації), які у ортофталевої кислоти менше ніж у терефталевої кислоти.
Проведені дослідження показали високу швидкість омилення естерів карбонових кислот ароматичного ряду в середовищі силікату натрію, обумовлену низьким значенням енергії активації реакції.

Таблиця 1 – Рівняння константи швидкості реакції омилення естерів, що досліджувались
Найменування сполуки
Рівняння константи швидкості

Е
)
RT
55000
k  8,67  106  exp( 
)
RT
20100
k  2,35  exp( 
)
RT
27000
k  3,45  101  exp( 
)
RT
32000
k  2,39  10 2  exp( 
)
RT
54500
k  1,53  106  exp( 
)
RT
82000
k  2,44  1011  exp( 
)
RT
36500
k  3,88  103  exp( 
)
RT
k  А  exp( 

Біс-етиленґліколевий естер малеїнової кислоти
Біс-діетиленґліколевий естер янтарної кислоти
Біс-діетиленґліколевий естер глутарової кислоти
Біс-ґліцериновий естер адипінової кислоти
Біс-поліетиленґліколевий естер себацинової
кислоти
Біс-поліетиленґліколевий естер ортофталевої кислоти
Біс-поліетиленґліколевий естер терефталевої кислоти
Співвідношення даних по кінетиці омилення
естерів з їх ефективністю в якості затвердників (за
часом гелеутворення) показало, що кореляція і навіть проста симбатність між швидкістю омилення
і швидкістю гелеутворення відсутні. Так, біс-поліетиленґліколевий естер ортофталевої кислоти і
біс-поліетиленґліколевий естер терефталевої кислоти, які омилюються найбільш швидко є малоефективними затвердниками силікату натрію. Бісетиленґліколевий естер малеїнової кислоти, який
омилюється з близькою константою швидкості,
що і біс-поліетиленґліколевий естер терефталевої
кислоти, дає час гелеутворення у три рази менший

при значно нижчої концентрації. Біс-діетиленґліколевий естер глутарової кислоти, який омилюється в два рази повільніше, ніж біс-етиленґліколевий естер малеїнової кислоти, є ефективнішим
останього як затвердник силікату натрію.
На прикладі біс-діетиленґліколевий естер
глутарової кислоти досліджено вплив кількості
затвердника на час гелеутворення силікату натрію. З даних таблиці 2 видно, що зі зростанням
концентрації естеру відбувається зменшення часу
гелеутворення. Час гелеутворення є мірою швидкості тужавіння композиту.

Таблиця 2 – Залежність часу гелеутворення силікату натрію від концентрації біс-діетиленґліколевого
естеру глутарової кислоти
Концентрація естеру, моль/кг
0,309
0,375
0,439
Час гелеутворення, с
3000
2640
1320
Отриманні результати вказують, що на процеси структуроутворення і тужавіння, можливо,
впливає не тільки концентрація гідроксил-йонів,
але також природа протийона-затвердника і

спирту, що утворюється при омиленні. На жаль,
на основі існуючих даних неможливо розкрити
вплив кожного з компонентів і виявити їх механізм. Однак, виходячи з отриманих результатів,
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можна розв’язати задачу вибору затвердників,
придатних для практичних цілей. Таким може
бути біс-етиленґліколевий естер малеїнової кислоти, що має порівняно високу ефективність.
Процес тужавіння силікату натрію такими затвердниками має ряд переваг з погляду життєздатності органо-неорганічних композитів, при цьому
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структуроутворення відбувається рівномірно в
об’ємі матеріалу.
В роботі також вивчені фізико - механічні
властивості покриттів на основі органо-силікатних композитів, до складу яких входять затвердники, що містять естерні групи.

Таблиця 3 - Фізико-механічні показники органо-неорганічного композиту на основі силікату натрію покриттів на його основі
Найменування показника
Зразок 1
Зразок 2
Зовнішній вигляд
Однорідна маса без грудочок і сторонніх включень
Колір
Білий
Масова частка нелетких речовин, %
50,0
60,9
Покривність висушеної плівки, г/м2, не більше
250
210
Міцність плівки на вигин, мм, не більше
20
20
Твердість покриття за маятником, у.о.
0,50
0,47
Час гелеутворення при температурі 20ºС, с
10800
2400
Стійкість плівки до статичної дії води за 293 К, год
24
не менше 48
Зразок 1 – композиція на основі силікату натрію, без затвердника;
Зразок 2 – композиція на основі силікату натрію, з використанням затвердника біс-етиленґліколевого естера малеїнової кислоти.
Таким чином, комплексні кінетичні дослідження реакції омилення естерів аліфатичних та
ароматичних дикарбонових кислот і ґліколей в
середовищі силікату натрію, які були проведені,
показали можливість використання даних естерів
як затвердників силікату натрію. Омилення естерів протікає повільно, і призводить до оптимального співвідношення швидкостей полімероутворення і фазорозподілу, що повинно сприяти отриманню плівки з високими фізико-механічними
показниками.
Крім того, сполуки, що містять естерні групи,
сприяють зміцненню плівки на основі органо-силікатних композицій, підвищує захисні властивості покриттів на основі органо-неорганічних композитів. Карбоксильні групи, що утворилися в
процесі омилення естерів, які входять до складу
композиту, можуть взаємодіяти з вільними катіонами лужних і лужноземельних металів і, таким
чином, зв'язувати плівку і з підкладкою, покращуючи адгезію, і з піґментами і наповнювачами, підвищуючи атмосферостійкість і стійкість до меління.
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Анотація
У статті досліджена універсальна система патентно-правового захисту винаходу взагалі, і винаходу, пов’язаного з комп’ютерної програмою у рамках універсальних міжнародних організацій.
Об’єкт дослідження – Міжнародні нормативно-правові акти: Паризька конвенція, Бернська конвенція та ін.
Мета роботи – право на винахід, пов'язаний з комп’ютерною програмою у рамках універсальних
міжнародних організацій.
Метод дослідження - У ході проведення дослідження використовувались як загальнонаукові, так і
спеціальні методи пізнання: формально-догматичний, історичний, порівняльно-правовий.
Ключові слова: винахід, конвенція
Abstract
The article examines the universal system of patent remedy invention in general and inventions related to
computer programs under universal international organizations.
Object of the study - international regulations: Paris Convention, Berne Convention and others.
Purpose of the study - the right to an invention related to a computer program within the universal
international organizations.
The method of research - in the course of the study were used as general scientific and special methods of
learning: formal-dogmatic, historical, comparative legal.
Keywords: invention, Convention
Перші спроби врегулювати на міжнародному
рівні питання патентно-правової охорони винаходів були зроблені у Паризькій конвенції з охорони
промислової власності 1883 року [1], якою створювався Союз по охороні промислової власності
(Паризький Союз).
Конвенція врегульовує на міжнародному рівні питання охорони таких об’єктів промислової
власності: патенти на винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про
походження чи найменування місця походження,
а також припинення недобросовісної конкуренції.
Норми Конвенції у питаннях патентоздатності та визначення винаходу відсилають нас до національних законодавств та є переважно матеріально-правовими.

Аналіз положень цієї Конвенції дозволяє
стверджувати, що на основі її положень не можна
встановити умови патентоздатності винаходу.
Визначення самого винаходу не знайшло відображення у Конвенції, тому саме на рівні національних законодавств сама дефініція може відрізнятися для цілей патентного права. Єдина умова патентоздатності, яка по суті, закріплена у Статті 4
quater, яка встановлює патентоспроможність у випадку обмеження продажу за законом: «У видачі
патенту не може бути відмовлено і патент не може
бути визнаний недійсним на підставі того, що
продаж продукту, який запатентований чи виготовлений запатентованим способом, підпадає на
підставі національного законодавства під обмеження чи скорочення».
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Щодо Конвенції є ряд основних критичних
зауважень, що висловлювалися багатьма дослідниками. По-перше, вона не встановлює мінімальні стандарти патентоздатності. По-друге, вона
не встановлює мінімальний термін патентного захисту, він варіюється від 5 до 20 років у різних
країнах. Таким чином, залишаючи мінімальні стандарти патентного захисту на розсуд країни, особливо щодо комп’ютерних програм, Паризькій
конвенції не вдалося запровадити дійсно працездатну міжнародну структуру [2, с. 54-55].
Проте, не зважаючи на це, Конвенція вже 130
років залишається ключовим міжнародним регулятором відносин, пов’язаних із промисловою
власністю, та, відповідно, із патентно-правовими
відносинами на міжнародному рівні.
З іншого боку, питання охорони комп’ютерних програм на міжнародному універсальному рівні регулюються міжнародною угодою в галузі
авторського права – Бернською конвенцією про
охорону літературних і художніх творів 1886 року
[3].
Норми цієї Конвенції стали прототипом для
формування положень більшості національних
законодавств щодо охорони комп’ютерних програм. Відповідно до Конвенції програми для ЕОМ
охороняються нормами авторського права аналогічно літературним творам, тому держави-учасники Бернської конвенції зобов’язані застосовувати її положення для регулювання відносин,
пов’язаних з комп’ютерними програмами.
У 1967 році було створено Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ). Відповідно до статті 4 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності ВОІВ
перейняла на себе «адміністративні функції Паризького союзу, спеціальних Союзів, утворених у
зв’язку з цим Союзом, і Бернського союзу» [4].
На ВОІВ також покладено адміністрування
двох ключових договорів у патентній сфері: Договору про патентну кооперацію та Договору про
патентне право. Україна є учасником обох, як і більшість держав світу.
Договір про патентну кооперацію 1970 року
було розроблено та підписано з метою виключення випадків дублювання обробки заявок на
один і той самий винахід національними патентними інституціями.
Відповідно до цього Договором заявки на
охорону винаходів у будь-якій з договірних держав можуть оформлятися як міжнародні заявки
або в Міжнародному союзі патентної кооперації,
або в національному патентному відомстві країни. Заявник може вказати перелік країн, в яких
він хотів би мати для своєї міжнародної заявки режим охорони національного рівня. Всі країниучасниці цього Договору погоджуються з таким
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видом оформлення заявки. Уніфікація формуляра
патентної заявки в значній мірі скорочує витрати
на міжнародне патентування [5].
Сьогодні Договір являє собою доволі розгалужену систему, яка, окрім самого Договору,
включає Інструкцію до Договору, Адміністративну інструкцію, систему угод між Міжнародним
бюро і національними відомствами щодо виконання ними функцій міжнародних органів, Стандарти ВОІВ, субсидіарні угоди (винаходів,
пов’язаних із комп’ютерною програмою стосується виняткова Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію 1971 р.).
Слід зазначити, що ця система має ряд переваг, які стосуються витрат на підготовку заявок на
один і той самий винахід у різних державах, більш
того, заявник отримує більше часу для вирішення
питання про доцільність і можливість патентування.
Однак не можна оминути увагою і проблемні
моменти такого нормативного механізму. Так,
Договір, вирішуючи окремі питання подачі заявок
на винахід, пошуку аналогічних винаходів, у тому
числі і окремі колізійні моменти, не порушує питань уніфікації підходів до формальних аспектів
оформлення патентів.
Так, згідно з чинним правилом 39.1 (vi) Договору про патентну кооперацію (1970 р.) [6] жоден
міжнародний пошуковий орган не зобов’язаний
проводити пошук за міжнародною заявкою, якщо
об’єкт заявки належить до комп’ютерних програм, оскільки він не володіє належним засобом
для пошуку їх прототипу (вихідного коду). Інші
назви і зміст заявки на винаходи, пов’язані з
комп’ютером (тобто з комп’ютерною програмою) потребують більш детального дослідження,
але для цього необхідно чітко поставити й описати відповідні юридико-технічні задачі. Відомо,
що без вирішення цього питання в принципі неможливо отримати патент у межах тієї чи іншої
держави.
Така ситуація у тому числі пов’язана з тим,
що укладений у 1996 році Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське
право, прийнятий Дипломатичною конференцією
20 грудня 1996 року [7] поширює на комп’ютерні
програми авторсько-правову охорону.
При чому цілями прийняття Договору про авторське право були, по-перше, приведення міжнародних норм про інтелектуальну власність у відповідність до вимог цифрової ери. По-друге, доповнення зазначених норм приписами про
охорону та захист авторських прав у мережі Інтернет. Не випадково цей договір відомий також як
«Договір ВОІВ у галузі Інтернету».
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Загальний вміст зобов’язань держав-учасниць за Договором про авторське право визначається у вигляді необхідності дотримуватися статей 1-21 та Додаткового розділу Бернської конвенції. Додатково до положень Бернської конвенції
Договір встановлює, що комп’ютерні програми
повинні охоронятися як літературні твори в сенсі
Бернської конвенції, при цьому охорона повинна
поширюватися на всі програми, незалежно від
способу і форми їх вираження [8, с. 83].
Разом з тим за державами-членами Бернського Союзу зберігається право укладати між собою самостійні угоди, що не суперечать її нормам, що надають більш широкі права, ніж встановлено конвенцією, або містять інші положення
[9].
У зв’язку із цим протягом майже 20 років
міжнародна спільнота намагалася розробити уніфіковані підходи до процедури видачі патентів,
результатом чого стала розробка і підписання в
Женеві Договору про патентне право 2000 року.
Таким чином, Договір про патентне право є
багатостороннім міжнародним договором, у
якому можуть брати участь не тільки держави, а й
міжнародні організації, зокрема його учасником є
Європейська патентна організація. Ця тенденція,
свідчить про відсутність значної фрагментації
міжнародно-правого регулювання у цій сфері.
Окремої уваги потребує аналіз положень
Угоди щодо торгових аспектів прав інтелектуальної власності (ТРІПС), прийнятої в 1994 р., оскільки саме у цьому міжнародному договорі вперше з’явилася згадка про комп’ютерні програми і
бази даних в якості спеціального об’єкта правової
охорони. В даний час вона є одним з 4 додатків
(Додаток 1 С) до Угоди про заснування СОТ. В
Угоді ТРІПС приділено найбільшу увагу захисту
інтересів правовласників. Так, встановлено ряд
правил процесуального характеру, наприклад, передбачено прийняття судами попередніх заходів,
арешт товарів, виготовлених без дозволу власників авторських прав. Крім того, саме Угода ТРІПС
вперше на міжнародному рівні розповсюдила
охорону на програми для ЕОМ. Вона встановлює
мінімальні стандарти їх регулювання, закріплює
принцип охорони програм як літературних творів,
встановлює обов’язок країн-учасниць виконувати
всі найважливіші положення Бернської конвенції
(за винятком положень про немайнові права, що
пояснюється комерційної спрямованістю угоди).
Угода щодо торгових аспектів прав інтелектуальної власності відображає ті ідеї та принципи,
які вже було закріплено у Паризькій та Бернській
конвенціях. Відповідно до положень статті 27
ТРІПС [10] патенти видаються для будь-яких винаходів, незалежно від того, чи є вони продуктами
або процесами в усіх сферах технології за умови,
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що вони є новими, мають винахідницький рівень
і є промислово придатними. При цьому термін
«винахідницький рівень» та «промислово придатний» Члени можуть вважати синонімами термінів
«неочевидний» та «корисний» відповідно. Звернімо увагу, що до переліку об’єктів, які не є патентоздатними відповідно до договору, комп’ютерні програми не включено. Однак з іншого боку,
стаття 10 зазначає, що комп’ютерні програми у
вихідному або об’єктному коді охороняються подібно до охорони, що надається літературним творам за Бернською конвенцією.
Таким чином, цей документ вперше закріпив
на універсальному рівні норми прямої дії, які розраховані, перш за все, на уніфіковане застосування положень документа всіма державами-учасницями, хоча все ж таки не містить новаторських
підходів щодо можливості патентно-правової
охорони винаходів, пов’язаних з комп’ютерними
програмами.
Останні десятиліття відбувалися широкі дискусії на міжнародному рівні щодо охорони
комп’ютерної програми саме патентним правом
як нового об’єкта права.
Досить тривалим на міжнародному рівні було
активне обговорення проблеми: чи є патентоздатними комп’ютерні програми (їх зміст – математичний алгоритм)? Ці дискусії розпочалися в 1975
році в Сан-Франциско, коли Міжнародна асоціація з охорони промислової власності (AIPPI) сформулювала «21 запитання» до держав світу щодо
патентоздатності програмного забезпечення.
У 1988 р. виконавчий комітет Міжнародної
асоціації з охорони промислової власності підтвердив, що «винаходам технічної природи, які
включають комп’ютерні програми, повинна надаватися патентна охорона». Відповіді на ці запитання підтвердили наявність різних, навіть протилежних, позицій. Вони посилалися на ст. 52 Європейської патентної конвенції, яка, навпаки,
забороняла патентувати комп’ютерні програми,
але із застереженням «як такі». У відповіді за розділом А (законодавча ситуація в державі) 24 держави з 37, які зазначені: в їх законодавстві сказано, що комп’ютерні програми спеціально було
виключено з кола патентоздатних об’єктів. Але на
питання щодо технічного характеру операцій з
обробки даних позитивну відповідь дали шість
країн світу, у тому числі Україна [11, с. 38].
Останнє обговорення на міжнародному рівні
питання патентно-правової охорони винаходів,
пов’язаних з комп’ютерною програмою, було
сфокусовано навколо «гнучких критеріїв патентоздатності». Так, у 2012 році у ході розгляду документа CDIP/10/11 «Подальша робота над пов’язаними з патентами гнучкими можливостями багатосторонньої нормативної бази» Комітет з
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розвитку та інтелектуальної власності (КРІВ)
ВОІВ постановив, що Секретаріат підготує до поточної сесії документ про чотири гнучких можливості. Серед них: гнучкі можливості патентоспроможності або виключення з патентоспроможності
винаходів, пов’язаних з комп’ютерними програмами, гнучкі можливості застосування чи незастосування кримінального покарання з метою забезпечення здійснення патентних прав, а також
заходи безпеки, що можуть призвести до обмеження патентних прав [12].
Відповідно до зазначеного документа перша
гнучка можливість пов’язана з патентоспроможністю комп’ютерних програм. Тут знову-таки ідея
полягала в тому, щоб визначити, яка ситуація в
даному питанні в різних країнах світу. В одних
державах патентувати комп’ютерні програми дозволяється, в інших - дозволяється, але за певних
умов, в третіх – комп’ютерні програми виключені
зі сфери патентування. Інша гнучка можливість
пов’язана з кримінальним покаранням, спрямованим на забезпечення здійснення патентних прав.
У даному аспекті мінімальна вимога зазначена в
Угоді ТРІПС – застосування цивільно-правових
санкцій для забезпечення здійснення патентних
прав. Однак у деяких юрисдикціях допускається
також застосування кримінального покарання. І
знову таки ідея полягала в тому, щоб отримати
глобальну картину. Остання з гнучких можливостей пов’язана з винятками з міркувань безпеки. У
деяких країнах патентне законодавство не вимагає розкриття інформації, якщо буде визнано, що
таке розкриття суперечить інтересам національної безпеки. З цими гнучкими можливостями була
пов’язана реалізація спеціальних положень Договору про патентну кооперацію, Договору про патентне право або Угоди ТРІПС.
Тепер Комітету належить вирішити, чи слід
розглядати які-небудь з цих гнучких можливостей у майбутньому документі із пов’язаними з патентами гнучкими можливостями.
Таким чином, основною метою, яка стоїть
сьогодні перед світовою спільнотою, є створення
максимально уніфікованих норм прямої дії, що
дозволить максимально спростити отримання патентів на території всіх держав-учасниць, хоча
слід відзначити, що розробку таких підходів
ускладнено різним рівнем захисту відповідних
прав на національних рівнях.
Перелік посилань:
1. Паризька конвенція про охорону промислової
власності від 20 березня 1883 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123
2. Kaya T. A Comparative Analysis Of The Patentability Of Computer Software Under The Trips Agreement: The U.S., The E.U., And Turkey / Talat Kaya //

41
Ankara Law Review. – Vol.4 – No.1. – 2007. – pp. 4381.
3. Про охорону літературних і художніх творів
[Текст] : Бернська конвенція від 24 липня 1971 року
[змінений 2 жовтня 1979 р.]. – Паризький Акт // Офіційний вісник України. – 18 жовтня 2007 – № 75. –
С. 173.
4. Конвенция учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_169
5. Меггс П. Б., Сергєєв А. П. Інтелектуальна власність. – М.: МАУП, 2000. – 400 с.
6. Договір про патентну кооперацію від 19
червня 1970 р. [Текст] : [переглянутий 2 жовтня
1979 р., 3 лютого 1984 р.]. – Набуття чинності для
України 25 грудня 1991 р. // Зібрання чинних
міжнародних договорів України. – 1990 р. – № 1. –
С. 366.
7. О правовой охране компьютерных программ
[Текст] :Директива ЕС 2009/24/EC от 23 апреля
2009 г. [Текст] //Официальный журнал L 111,
05/05/2009 С. 0016–0022 (OfficialJournalL 111,
05/05/2009 P. 0016–0022)
8. Сергунина Татьяна «Правовая охрана компьютерных программ и баз даннях» /статья Центра
правового обслуживания от 26.08.2013 г. [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://ictt.by/eng/portals/0/SoftwareLegalProtection.pdf
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая
[Текст] / [Э. П. Гаврилова, О. А. Городова, С. П. Гришаева и др.]. – М. : Велби ; Проспект, 2008. – 784 с.
10. Про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [Текст] : Угода TRIPS – Угода Світової
організації торгівлі про торговельні аспекти прав
інтелектуальної власності вiд 15.04.1994 // Офіційний вісник України від 12.11.2010. – 2010 р. –
№ 84. – С. 503. – Ст. 2989.
11. Ревинский О. В. Патентоспособны ли компьютерные алгоритмы? [Текст] / О. В. Ревинский // Патенты и лицензии. – 1999. – № 4. – С. 35–41.
12. Комитет по развитию и интеллектуальной
собственности (КРИС) Десятая сессия Женева, 12–
16 ноября 2012 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_10/cdi
p_10_18_prov.pdf
References
1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property 20.03. 1883 [Electronic resource]. Access
mode: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_123
2. Kaya T. A Comparative Analysis Of The Patentability Of Computer Software Under The Trips Agreement: The U.S., The E.U., And Turkey / Talat Kaya //
Ankara Law Review. – Vol.4 – No.1. – 2007. – pp. 4381.

42
3. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works [Тext] : Berne Convention 24. 07.
1971 року. – Paris Act // Official Journal of the
Ukraine. – 18. 10.2007 – № 75. – P. 173.
4. Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization [Electron resource]. Access mode:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_169
5. Meggs PB, Sergєєv AP Intelektualna vlasnіst. - M
.: AIDP, 2000. - 400 p.
6. Dogovіr Patent kooperatsіyu about 19 chervnya
od 1970 r. [Text]: [2 exchange glances Zhovtnya 1979 p.
3 Dire 1984 p.]. - Nabuttya chinnostі for 25 breastUkraine 1991 p. // Zіbrannya chinnih mіzhnarodnih
dogovorіv Ukraine. - 1990 p. - № 1. - S. 366.
7. On the legal protection of computer programs
[Text]: The EU Directive 2009/24 / EC of 23 April 2009.
[Text] // Official Journal L 111, 05/05/2009 pp 00160022 (OfficialJournalL 111 05 / 05/2009 P. 0016-0022)
8. Sergunina Tatiana "The legal protection of computer programs and databases dannyah" / article Center

Spirit time №1(1)
for Legal Services of 08.26.2013, the [E-resource]. - Access mode: http://ictt.by/eng/portals/0/SoftwareLegalProtection.pdf
9. Comments to the Civil Code of the Russian Federation (itemized). Part Four [Text] / [E. P. Gavrilov, OA
policeman SP Grishaeva etc.]. - M.: Welby; Prospect,
2008. - 784 p.
10. About torgovelnі rights aspect іntelektualnoї
vlasnostі [Text]: lands TRIPS - lands Svіtovoї organіzatsії torgіvlі about torgovelnі rights aspect
іntelektualnoї vlasnostі vid 15.04.1994 // News of
Ukraine Ofіtsіyny od 12.11.2010. - 2010 p. - № 84. - S.
503 - Art. 2989.
11. Revinskiy O.V. Patentability whether computer
algorithms? [Text] / O.V. Revinskiy // Patents and licenses. - 1999. - № 4. - pp 35-41.
12. The Committee on Development and Intellectual
Property (CDIP) Tenth session Geneva, 12-16 November
2012. [Electron resource]. - Access mode:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ru/cdip_10/cdi
p_10_18_prov.pdf

№1(1) 2017

Журнал видається в Україні. У журналі публікуються статті з усіх областей наукових досліджень.
Журнал видається українською, англійською, польською та російською мовами.
Статті приймаються до 10 числа кожного місяця.
Періодичність: 12 випусків на рік.
Формат - А4, кольоровий друк
Усі статті рецензуються
Кожен автор отримує один безкоштовний примірник журналу.
Безкоштовний доступ до електронної версії журналу.
Надсилаючи статтю до редакції, Автор підтверджує його унікальність і бере на себе повну від-приходять відповідальність за можливі наслідки за порушення авторських прав
Колектив редакції
Головний редактор Піф Олександр
Наукова рада














Андрєєв А. А.- в.о. доцента кафедри теплотехніки ХФ НУК;
Ірша Р доктор історичних наук. (Братислава, Словаччина) ;
Хорошкевич А. Л. доктор історичних наук (Москва, Росія) ;
Єрмоленко C. доктор філологічних наук (Київ. Україна) ;
Качкан В. доктор філологічних наук (Івано-Франківськ, Україна) ;
Башнянин Г.І., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської
комерційної академії;
Барський Ю.М., доктор економічних наук, професор, Луцький Національний технічний університет;
Швець Н.Р., доктор економічних наук, професор;
Бочаров В.А., доктор медичних наук, професор, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету;
Вальдемар Вуйцик, доктор технічних наук, професор, Люблінський технологічний університет;
Ткач О.І., доктор політичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
Дулин П.Г., доктор філософських наук, Миколаївський національний університет ім. В. Сухомлинского, завідувач кафедри філософії;
Волженцева І.В., доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри психології Макіївського
економіко-гуманітарного інституту.

«Spirit time»
Адреса видавництва:
"Літера", видавництво. г. Гола Пристань, вулиця Горького, 27
E-mail: info@spirit-time.xyz
http://www.spirit-time.xyz/

