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вступ

програма курсу <<мiжнародно-правова охорона iнтелектуалъноi власностi>>

розроблЪ"u дrr" пiдготовки докторiв фiлософii у гагryзi права. Тематика лекцiйних i
семiнарських занять зорiендована на обiзнанiс;ь. слухачiв ЩОДО ОСНОВНI/ГХ ПОНrIТЬ

мiжнародного приватного права та права iнтелекryальноi власностi.

kyp. розробленО з викоРистаннrIМ вiтчизняноi та iноземноi правовоi

лiтераryри i практики на базi КиIвського Нацiонального унiверситету iMeHi Тараса

ш.".r."па, Кафедри iнтелектуальноi власностi Ягеллонського Унiверситету (KpaKiB,

Польща), Iнституту правових дослiджень Угорськоi академii наук (Будапешт,

Угорщина), Щентр€lJIьного европейського унiверситету (Будапешт, Польща).

1. Опис навчальноi дисциплiни

Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальн
Галузь знанъ 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

Рiвенъ вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристика авчальноi дисциплiни
Вид обов'язкова

Загальна кiлькiсть годин б0

Кiлъкiсть кредитiв EKTS ,,

Кiлькiстъ модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин )

Форма контролю Iспит
Показники навчальноi дисциплiни для денноi та заочноi форми навчання

денна форма
навчання

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки 2
,,

Семестр 3 3

Лекцiйнi заняття * d *20 6

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 20 1

Самостiйна робота 20 52

Кiлькiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми нзцчзццд

4

2. Мета та завдання навчальноi дисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

метою викладанця дисциппiни <мiжнародно-правова охорона

iнтелектуальнот власностi>> € пiдготовка докторiв фiлософii у га"rrузi права. По

завершенЕю викJIаданIUI курсу у студентiв повинно сформуватися цiлiсне уявлення
прс мiжнародНО=ПР?ВОВ} €истеыIу охорони iнтелектуальноi вл,асностi, систему



l*

охорони iнтелектуальноi власностi в системi Сот та в системi европейського
законодавство iнтелектуальноi власностi. Тематичнi акценти у лекцiйнi частинi
курсу ставляться на проблемнi питання адаптацii нацiонального законодавства до
законодавства ес, а також на гармонiзацiю прав людини та прав iнтелектуальноi
вдасностi.

2.2. Завдання навчальцоi дисциплiни :

У результатi вивчення навч€ulьноi дисциплiни аспiрант повинен ЗЦаТИ:

мiжнародне законодавство в сферi iнтелекryальноi власностi ;

iснуючi колiзii мiжнародЕого та нацiонального законодавства В СфеРi

охорони прав iнтелектуальноi власностi та шляхи ix подолання.
" Асгliрант повинен вмiiи: tr lF

- самостiйно аналiзувати наукову лiтературу з дисциплiни;
- самостiйно ставити HayKoBi шроблеми i шукати шляхи ix вирiшеннЯ;

- самостiЙно проводити порiвняльно-правовий аналlз;
- самостiйно ана-пiзувати i узагальнювати судову практику.

2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

Jф
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь do абсmракmноlо л4l,tслення, аналiзу mа сuнmезу +

зкз Зdаmнiсmь dо анапimuчуоlо оцiнювання правов.рt проблемu +

зк4 Зdаmнiсmь dо поu,tуку, оброблення на аналiзу iнфорл,tацii з

рiзнuх duсерел

+

зкб Зd аmнiсmь працюваmu в лliэtснароdнол,tу науковоJиу прр!цgрi +

зк7 +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diялtьносmi

+

зк9 зOаmнiсmь прuсmосовуваmuся dо HoBttx злwiн у правоволlу

оеzулюваннi

+

зк10 Ул,лiння з Hoтu,lx dослidнuцькuх позuцiй форлtулюваmu
за2альну меmоdолоziчну базу бласноzо Hayчoяozo

dослiduсення, усвidомлюваmu йоzо акmуальнiсmь, ллеmу i
значення dля розвumку сферu iнmелекmуальноt власносmi,
iHu,tttx zалузей наук1], суспiльно-полimuчноzо, еконолliчноzо
ilсummя, нацiональноi чu cBi

зк11 Уrl"*-iЙlфt-овано вidофазumu резульmаmu HayчoBllx

dослidэtсень у науковl,ш сmаmmях mа mезах, опублiкован1,1х як

у фаховtlх вimчuзнянл.tх вudаннях, mак i у BudaHHstx, якi
вхо dяmь d о л,tiэtснар о dнuх н ауко]wеmрuчн uх б аз

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк1 Зdаmнiсmь форлlулюваmu наукову проблеп4у, робочi ziпоm +

+



dослiduсуваноt проблел,лu, lцо переdбачае zлuбоке
переос74uслення нсtявнuх mа сmворення новuх цiлiснl,tх знань
mа/аб о пр о ф е сiйно i пр акmuкu

Фк2 Улtiння збuраmu, опрацьовуваmu
dжерела (норлшаmuвно-правовi
duсерела, cyd ову пракmuку)

mа аналtiзуваmu правовi
акmu, dокmрuнальнi

+

Фц4 Зdаmнiсmь dо опрацювання
правово?о ёослiduсеннi; 1

mа dля +

Фкб Знання Dокmрuнальнtlх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форл,lулювання ]иеmu власно?о HayKonozo dослidэюення як
склаd oBoi заlальноцuвiлiзацiйноzо процесу

+

Фк7 Вмiння форwtулюваmu mа обtРунmовуваmu юрuduчнi
B1l с н о BKll, пр опо з uцit, р екоме н d ацit

+

Фк8 зdаmнiсmь зdiйснюваmu аналtiз законоdавчuх mekcmiB mа li
експерmlву

+

Фк9 Веdення diапоzу й арzуменmування пid час науковuх i diловltх
duскусiй, переzоворiв, cydoBttx dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

сvdах mh iHu,tllx ор2анах

+

Фк10 Зdаmнiсmь do напuсання HayчoBozo dослidэюення з правовоI

проблел,rаmuкu або сmаmmiу фахове вudання
+

2.4. Результати навчанЕя за дисципл!ною:

Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти; 3 - комунiкаFiя;.4.

aBToHoMHlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи
i технологil)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

1.1 Знаmu: мiжнародне
законодчIвство в сферi
iнтелектуальноТ власностi

лекцiя, селliнарське
заняmmя, самосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

10%

1.2 Знаmu: iснlточi колiзii
мiжнародного " та нацiонаirьногd
законодавства в сферi охорони
праз iнтелектуальноТ власностi
та шJuIхи iх подолання

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, самоёmiйна

робоmа

Експрес
опuйування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

2.1. Вллimu: самостiйно шrалiзрати
на}кову лiтературу з

дисциплiни; сzlмостiйно ставити
HayKoBi проблеми i шукати
шJuIхи iх вирiшення; саtrлостiйно

проводити порiвняльно-
правовий аналiз; самостiйно
ана-rriзувати i узагальнювати

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

15%



судову практику

2.2. BMimu: дослiджувати та робити
висновки щодо змiсту прЕtвових
концепцiй, доктрин тJrумаченIuI
cpHocTi мiжнародно-правовоi
охорони iнтелектуальноi
власностi; застосовувати
нормативно-правовi акти для
прийняття обrрунтованих рiшень
у питаннях, повязаних з

мiжнародно-правовою охороною
iнтелектyальноi власно cTi

Лекцiя, селliнарське
заняmmя, саtпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

l0%

3.1. Грамотно i точно форл,lулlоваmu
mа вuсловлюваmu cBoi позицii,
належним чином ix
обцрунтовувати та брати rIасть в
аргументованiй професiйнiй
дискусii в частинi мiжнародно-
правовоi охорони
iнтелектyальноi власностi

CeMiHapcbKe f
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповiOi,
наукова робоmа,
розв'жання
заdач

l0%

з,2. Браmu ylacTb в обговореннi
дискусiйних питань
правозастосраннJI у напрямi
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуальноi власно cTi

CeMiHapcbKe
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел," оцiнюватrf 'fi 3

позицiй HacTyIIHocTi та новизни,
використовувати суrаснi
iнформацiйнi технологii i бази

даних при визначеннi
особливостей мiжнародно-
правовоi охорони
iнтелектуальноi власностi

лекцiя, селliнарське
заняmmя, самоёmiйна
робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова
конmрольна робоmа

Експрес
опurrtування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукоба

робоmа

10%

1.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми мiжнародно-правовоi
охорони iнтелекryальноi
власностi; зdiйснюваmu поьtlук
шляхiв удосконЕIлення
нацiонального законодавства iз
BpaxyBEtHIшM тенденцiй
мiжнародно-правовоi охоронч
iнтелектуальноi власностi

Лекцiя, ceпtiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'язання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.3. Формуваml; правовi позицii для

розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi
мiжнародно-правовоi охорони

Лекцiя, ceпtiHapcbKe
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

15%



iнтелектуальноi власно cTi наукова робоmа,
розв'жання
заdач

2.5, Спiввhношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 1 1 2.2 3.1 з.2 4.| 4.2 4.з.

Пр о гр aMHi р езультати н авчання (Спецiагьнiсть 08 1 <dlpaBo>)

ПРН 1 Вмiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх науковuх dослidженнуtх
mа у про ф есiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вмiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBot mа професiйноi' еmuкu

+ + +

ПРН 4 Вмiння форлlулюваmu робочi
ziпоmезu dослidэюуваноi' проблемu, якi
л4аюmь розшuрюваmu i поzлuблюваmu
сmан науковuх dослidжень в обранiй
сферi (з поzлuбленнrlъуt у сферу
iнm ел екmу альн о[ вл асн о сmi )

+ +

ПРН 5 Влliння спiлкуваmuся в diалоzовоJчIу

реuсuлti з шuрокою науковою спiльноmою
mа zролчtаdськiсmю в zалузi HayKoBoi mа
професiйноt diяльносmi, в mому чuслi i на
мiэtсн ар о dн ол,tу piBHi, d емо н сmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульлпwнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв провidнл.lх
зарубiэюнuх бченuх, полоэtсень HaynoBllx
шкiл mа фунdаменmальнi працi у zалузi
d ослiduсення, формулюваmu 74еmу

власн о z о науков о zо d о слid эюе ння як
скл ad о ву з а?альн оцuв iлiз ацiйно ?о проце су

+ + +

ПРН 7 Влliння зdiйснюваmu процеdуру
в с mан о вл е ння lH ф ормацluно l цlнн о cml
0эюерел lltлrlxoJw порiвняльноzо аналiзу з
i нuluл,tu d эю е р е л ал,tu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр в енmув аmu р езульmаmu с в oix
d о слid uсень н а tпiэtсн аро d нt tх H ayчo Bllx
конференцiях, сел,tiнарах, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iнозеллну лиову (в перurу
чер2у - анzлiйсьlу) у науковiй, iнновацiйнiй
diяльносmi, у сф epi iнmелекmуальноi
власносmi, а mакоэtс у пеdаzоziчнiй
diяlьносmi

+ +



ПРН l0 Влwiння iнiцiюваmu,
ор z анiз о вув аmu mа пр о в о dumu колl пл eKc"Hi

d осiiduсення у сф epi" iнmелекmуальноt
вл асн о cm| в zалtузi н ауко в о -d о слidнuцькоt
mа iнновацiйноt diяльносmi, якi прuвоdяmь
dо оmршr,лання новuх знань

+ + +

ПРН 11 Вмiння форл,tуваmu колlанdу
dослidнuкiв dля вuрitлlення локально|
з ad ачi (ф орл,lулю в ання d о сл i d нuцькоl'
проблемu, робочuх liпоmез, збору
iнфорл,tацi|, пidzоmовкu пропозuцiй)

+ +

ПРН 12 Вtчliння спiлкуваmuсь в

diалоzоволlу реэюttпli з u,tuрокою науковою
спiльноmою mа zроллаOськiсmю в певнiй
zалузi н ауко в ot mа/ аб о пр о ф е сiйно t
diя,tьносmi

+ +

ПРН 13 Влцiння квалiфiковано
вidобраэtсаmu резульmаmu наукоёuх 1

d о слid эюе нь у н ауко Bъlx сmаmmrtх,

опублiкованuх як у фаховtlх вimчuзнянuх
вudаннях, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь do
лttiэlснароdнllх наукоJчtеmрuчнuх баз
ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорллацiйнi mа кол,tунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлкуваннi, обмiнi
iнфорллацiею, зборi, анааiзi, обробцi,
iнmерпреmацit dжерел ; зdiйснюв аmu
публiкацiю dэюерел з dоmрuл,tаннялl

о с н о BHllx архе о zр аф iчнuх пр авuл

+ + +

ПРН 15 Влtiння з новuх dослidнuцькttх
по з uцi й ф орлwулю в аmu з az альну
л,цеmо d оло ziчну б азу вл асн о?о н ауко в о zo
dосцiduсення,усвidоцлюваmuйоео 1

акmуальнiсmь, Jйеmу i значення dля

розвumку iHu,tux zалузей Hayчlt, суспiльно-
полimuчно)о, еконоJwiчноео эюummя,

пам' яmко охор oHHot mа муз е йн ot
diяльносmi, нацiональноt чu cBimoBot
dyxoBHot mа 74аmерiальноi lqльmурu

+ + +

ПРН 1б Вл,tiння iнiцiюваmu,
ор z анiз о вув аmu mа пр о в о dumu кол,цrurcкснi

dослidэюення у сферi iнmелекmуальноi
власно сmi, в zалузi науков о-d ослidнuцько|
mа iнновацiйноi diялtьносmi, якi прuвоdяmь
dо оmрtl"л.цання HoBllx знань

+ + +

ЗмiстовИй модулЬ 1 Формування мiжнародно-правовоТдоктрини
iнтелекryальноi власностi



тема 1. Ретроспективний та перспективний аналiз формування мiжнародно-

правовоi доктрини iнтелектуальноi власностi.
Тема 2. Роль мiжнародних органiзацiй у формуваннi мiжнародно-правовоi

охорони iнтелектуальноi власностi.
Тема з. Лобiзм як iHcTpyMeHT формування мiжнародно-правовоi охороFIИ

iнтелекryальноi власностi.
тема 4. Гармонiзацiя прав людини i прав iнтелектуалъноi власностi.

_ 
Змiстовий 

.мод 
у ль 2 

Ж,ж:lffi;"жх"fiх;}i":"ння 
п paBoBoi охорони

Тема 1. Мiжнародно-правова охорона винаходiв.
тема 2. мiжнародно-правова охорона промислових зразкiв.
тема З. Мiжнародно-правова охорона комерцiйних позначень.

Тема 4. I\z[iжнародно_[равова охорона авторських та сумiжних прав.

4. Структура навчальноI дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна форма заочна форма

усъого у тому
числi

чсього у тому числi

л, tI с.р.. л п с.р.

1 2 J 4 5 6 7 8 9

Модуль 1

ЗMicToви й *одудц !ЦqэЕu
Тема 1. Ретроспективний та
lrерспективний аналiз

формування мiжнародно-
правовоi доктрини
iнтелектуальноТ власностi

6 2 2 2 6 6

Тема 2. Роль мiжнародних
органiзацiй у формуваннi
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуальноi власностi.

8 2 2 4 10 2 2 6

JeMa 3. Лобiзм"як iHcTpyN{eHT 
1

формування мiжнародно-
правовоТ охорони iнтелектуальноi
власностi.

6 Z 2 2 6 6

Тема 4. Гармонiзацiя црав
людини i прав iнтелектуальноi
власностi.

10 4 4 2 8 2 6

Разом за змiстовим модулем 1 з0 10 10 10 30 4 2 24

Змiстовий модуль 2. Назва



Тема 1. Мiжнародно-правова
охорона винаходiв.

8 2 2 4 6 6

Тема 2. Мiжнародно-правова
охорона промислових зразкiв. ,

6 2 2 2 8 2 6

Тема 3. Мiжнародно-rrравова
охорона комерцiйних позначень.

10 4 4 2 в 8

Тема 4. Мiжнародно-правова
охорона авторських та сумiжних
прав

6 2 2 2 8 8

Разом за змiстовим модулем 2 30 10 10 10 30 2 28

Усього годин б0 20 20 20 б0 6 2 52

5. Теми семiнарських занять

]ф
з/п

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Ретроспективний та перспективний аналiз

формування мiжнародно-правовоi доктрини
iнтелектуальноI власностi

2

2. Роль мiжнародних органiзацiй у формуваннi
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуальноi власностi.

2 2

J. Лобiзм як iHcTpyMeHT формування
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуальноi власностi.

2

4. Гармонiзацiя прав людини i
iнтелектуалъноi власностi.

прав 4

5. Мiжнародно-правова охорона винаходiв. 
*

2

6. Мiжнародно-шравова охорона rrромислових
зразкiв.

2

7. Мiжнародно-правова охорона комерцiйних
IIозначенъ.

4

8. Мiжнародно-rrравова охорона авторсъких та
сумiжних прав

2

Усього 20 2



б. Самостiйна робота

Jф
зlп

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1. Ретроспективний та перспективний аналiз

формування мiжнародно-[равовоi доктрини
iнтелектуа-rrьноi власностi

2 6

2. Ролъ мiжнародних органiзацiй у формуваннi
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуадьноi власцостi. _ 1*

4 6

-J. Лобiзм як iHcTpyMeHT формування
мiжнародно-правовоi охорони
iнтелектуальноi власностi.

2 6

4. Гармонiзацiя прав лподини i
iнтелектуальноI власностi.

гIрав 2 6

5. Мiжнародно-правова охорона винаходiв. 4 6

6. Мiжнародно-правова охорона промислових
зразкiв.

2 6

1. Мiжнародно-правова охорона комерцiйних
позначень.

2 8

8. Мiжнародчо-правова, охорона авторських*та
сумiжних прав

2 8

Усього 20 52

7. Методи навчання

Навчальна дисциплiна <<Мiжнародно-правова охорона iнтелектуалъноl

власность викладаеться за кредитно-модульною системою органiзацii навчалъного

знань студентiв, сrrрияння формуванню системних знань, забезпеченнrI безперервноТ

самостiйноi роботи студента впродовж семестру, пiдвищення об'ективностi
оцiнювання знань та адаптацii до вимог, визначених €вропейською системою
за-lliкових кредитiЪ (ECTS). 

-

8. Методи контролю

оцiнюваннrl знанъ студентiв здiйснюеться шляхом виконаннrI завдань, якi

вкJIючають поточний (модульний змl-зм2) ,а пiдсумковий контроль у формi
iспиту.



Поточний контроль знань студентiв здiйснюеться у таких формах: опиТУВаНня,

пiдготовка презентацiй, доповiдi, реферати, виступи, iндивiдуалънi завдання та iH.

Вudu mа формu поmочноzо конmролю знань сmуdенmiв обuраюmься вuклаdачем. fIРИ
поточному контролi оцiнцi пiдлягають: piBeHb знань, продемонстроваНИЙ У
вiдповiдях i висryпах, активнiсть при обговореннi питань, результати виконаннlI
iндйвiдуалъних робiт, ексЪрес-kонтролю у формi TecTiB, контрольних робiт, 

'

колоквiумiв або iншiй формi.
Студентам, якi брали участъ у науково-дослiднiй роботi - роботi конференцiй,

студентських наукових гурткiв та ceMiHapiB та вебiнарiв, пiдготовцi публiкацiй, а

також були )л{асниками олiмпiад, KoHKypciB тощо можуть присуджуватисъ додатковi
бали у кiлькостi, визначенiй викладачем.

Пiдсумковий контроль знань студентiв iз дисциплiни виконусться У фОРМi
залiку. Форма гIроведення залiку (усний, письмовий, змiшаний) визначаеТЬся

викладачем з ypaxyBaHHrIM вимог нормативних документiв.

9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

.Щаеться розподiл бшliв, якi аспiранти можуть отримати за реЗУлЬТаТаМи
кожного виду поточного та пiдсумкового контролiв.

Оцiнюваннrl навчzulьних досягнень здiйснюють за 100 - бальною шк€шОЮ.

Т|, Т2.. .Т8- теми змiстових модулiв.

Шкала оцiнювання

Поточний контроль та самостiйна робота Пiдсумковий контроль
(екзамен)

Сума
Змiстовний модуль 1 змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 40 100

10 5 5 10 10 5 10 5

Сума балiв за Bci
види навчальноТ

.!

дlяльност1

Оцiнка за нацiональНою шк€lJIою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано82-89 добре

74-8t

64-7з задовiлъно

60-6з

з5-з9 незадовlльно з
можливiстю повторного

не зараховано з.

можливiстю



складання повторного
складаннrI

0-з4 незадовiльно з
обов'язковим повторним
вивченнrIм дисциплiни

не зараховано
обов'язковим

повторним
вивченням
дисциплiни

10. Методичне забезпечення

,Щермсавнi сmанd арmа Укр aiH а (ДС ТУ) :

1. ДСТУ З574-97 <<Патентний формуляр. OcHoBHi lтоложення. Порядок

1,1. Рекомендовна лiтераryра

Базова
Нормативно-правовi акти:

MiclcH шр о 0 Hi d о tyMeHm а :

1. Бернська конвенцiя про охороЕу лiтераryрних i художнiх TBopiB 1886

року.//ЗакоН УкраiнИ <ПрО приеднаНня УкраiЪи до Бернсъкоi конвенцii про охорону
лiтераryрних i художнiх TBopiB (Паризького акта вiд24 липня 1971 року, змiненого 2

жовтнЯ |979 роч) >// ВiдоМостi ВерХовноi раДF УкраТни (ввр), |995, N 21, ст.155
(iз змiнами)

2. Будапештський договiр про мiжнародне визнаннrI депонУВання
мiкроорганiзмiв з метою патентноi процедури. ll Закон УкраiЪи <<Про rтриеДНаННЯ

УкраiЪи до Будапештського договору про мiжнародне визнання депонуваннrI
мiкроорганiзмiв з метою патентноi процедури вiд 28 квiтrтя 1977 року та IнстрУКЦiТ

до ""oio 
вiд 31 сiчня 1981 року // Вiдомостi ВерховноТ Ради УкраiЪи (ВВР). - 1996. J

Jф 52. - Ст. 300.
З. Брюссельська конвенцiя про розповсюдження нес}п{их програм сигналiв,

що передаються через супутники вiд 21 травня |974 року - [Електронний ресУрс] -
Р ежим до стугIу : htф : //zakon2. rаdа. gov. uallaws/shoil99 5_2 5 0

4. Всесвiтня конвенцiя про авторське право |952 року - [ЕлектрОННИЙ

ресурс] - Режим доступу : http ://zakon 1 .rada. gov.uallaws/shoй995_052
5. Гаазька угода про мiжнародну реестрацiю промислових зразкiв |925

року. '[Електронhий ' ресурс] 
t+ -- Режим доступу :

http ://zakon2.rada. gov.uallaws/shofl995_1 З 2

6. ,Щоговiр BOIB про авторське право ll Про приеднання до Щоговору див.
Закон N 2733-III вiд 20.09.2001 р. _ [Електронний ресурс] - Режим доступу :

htф ://zakon2.rada. gov.uallaws/shoй995_770



7. ,Щоговiр BOIB про виконання i фонограми ll Про приеднання до

,.Щоговору див. Закон N 2732-III вiд 20.09.2001 р. [- [Електронний ресурс] - Режим

доступу : htф://zakonO.rada. gov.uallaws/shofl995_769
8. ,Щоговiр про закони щодо товарних знакiв t994 року //,.Щоговiр

ратифiковано Законом N 380/95-ВР вiд 13.10.1995 р. - [Електронний ресурс]
Режим досryпу : http ://zakon2.rada. gov.uallaws/shofl 99 5_ 1 02

" 9. ,Щоговiр про патентне-право // Про приеднання до ,,Щоговору див. Закон N
245-|У вiд 22.|I.2002 р. [Електронний ресурс] Режим доступу :

http ://zakon 1 .rada. gov.uallaws/shod8 9 5_002
10. ,Щоговiр про IIатенш{у кооперацiю 1970 року - [ЕлектронниЙ ресУрс] -

Режим доступу : htф ://zakon2.rada. gov.uallaws/shoй895_00 1

11. Женевська конвенцiя про охорону iHTepeciB виробникiв фонограм вiд
незаконного вiдтворення ix фонограм 1971 року - [Електронний ресурс] - Режим

доступу : http ://zakon2.rada. gov.uallaws/shoй995_1 24
|2. Конвенцiя про охорону iHTepeciB виробникiв фонограм вiд незаконного

вiдтворення ixHix фонограм [Електронний ресурс] Режим доступу :

http ://zakon3 .rada. gov.uallaws/shoй99 5_ 1 24
13. Лiсабонська угода про охорону найменувань мiсця походження товарУ

та ix мiжнародна реестрацiя 1958 року - [Електронний ресурс] - Режим доступу :

htto ://www. wioo. int/treaties/en/text. i sp?fi 1е id:2 8 5 8 5 6

|4. Мадридська угода про мiжнародну ресстрацiю знакiв 1981 року
[Електронний ресурс] - Режим достугIу : http://zakon4.rada.gov.uallaws/shoЙ995_134

15. Мiжнародна конвенцiя по oxopoHi нових copTiB рослин - [ЕлектронниЙ
ресурс] - Режим доступу : htф ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoil995_8 5 6

16. Мiжнародна конвенцiя про охорону iHTepeciB виконавцiв, виробникiв

фонограм i органiзацiй мовлення [Електронний ресурс] Режим доступу :

http ://zakon 1 .rada. gоч.uаllаws/shой995_76З
|7. Нiццька угода про Мiжнародну класифiкацiю ToBapiB i послуг для

реестрацii знакiв [Електронний ресурс] Режим доступу :

http ://zakon0. rada. gov.uallaws/shoй995_0 66
18. Паризька конвенцiя про охорону промислоЁоi власностi 1983 РОКУ ;

[Електронний ресурс] - Режим достуtIу : htф://zakonO.rada.gov.uallaws/shoЙ995_12З
19. Римсъка конвенцiя про охорону iHTepeciB виконавцiв, виробНИКiВ

фоЁограм i органiв мовлентiя 1961 року - [Елеfiтронний ресурс] - Режим досТупу':
http ://zakon4.rada. gov.uallaws/shoй995_7 63

20. Угода про асоцiацiю мiж Украiною, з однiею сторони, та европеЙським
Союзом, европейським спiвтовариством атомноi енергiТ i iхнiми держаВаМи-
члеЕами, з iншоi сторони 20t4 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу :

http : //zakon4. rada. gov. uallaws/shod9 8 4_0 l 1

Дкmu законоdавсmва еС у сферi iнmелекmуальноi власносmi

Авmорське право i cyMicrcHi права:
2|. Щиректива Ради вiд 03.10.1989 89l552leEC про координацiю певних

положень, визначених законами, пiдзаконними актами, та адмiнiстративних заходiв



у державах-членах, що стоGуютьря здiйснення дiяльностi.з телевiзiйного мовленЕя
(Council Directive 891552ПВС of 3 October 1989 on the coordination of certain
provisions laid down Ьу Law, Regulation оr Administrative Action in МеmЬеr States

сопсеrпiпg the pursuit of television broadcasting activities) OJ L 298, I7.10.1989, р. 2З-
з0.

22. Щиректива Ради 9tl250leЪC вiд 14.05.1991 про правову охорону
комп'ютерних программ (Council Directive 9|l250lEEC of 14 Мау 1991 on the legal
protection of computer programs) OJ L |22, |7.5.|991-,р.4246.

2З. ,Щиректива Ради 93183/еЕС вiд 27.09.1993 про координацiю деяких
положень авторського права i сумiжних прав при застосуваннi ix до супутникоВоГО
мовлення i кабельноi ретрансляцii (Council Directive 93lS3ЛЕС of 27 September 1993

on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright
applicable to satellite broadcasting and саЬlе retransmission) OJ L 248,6.10.1993, р. 15-
21.

24. ,Щиректива 9619ЪС d"ропейського-huрrrur"нту та Ради вiд 11.03.|ggб

року про правову охорону баз даних (Directive 96DEC of the European Parliament and

oftheCouncil of 11March |996 onthelegalprotectionof databases)OJL77,27.З.1996,

р.2018.
25. Щиректива J\Ъ 2001D9l еС европейського Парламенту та Ради вiд

22.а5.2001 про гармонiзацiю певних аспектiв авторського права та сумiжних прав у
iнформацiйному сусгriльствi (Directive 2001 l29lEC of the Еurореап Parliament and of
the Council of 22 Мау 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and

related rights in the information society) OJ L t67,22.6.2001, р. 10-19.
26. ,Щиректива 2001'84lCC европейського Парламенту та Ради вiд

27.09.2001 року про право слiдування на користь автора оригiнального твору
мистецтва (Directive 2001/84ЛС of the European Parliament and of the Counci| of 27

September 2001 on the resale riфt for the benefit of the аuthоr of an original work of art)

OJ L 272, |З.10.2001, р. З2-36. * **

27. РекомендацiТ KoMicii вiд 18.05.2005 щодо колективного мiжнародного

управлiннЯ авторськимИ i сумiжнимИ правами стосо.вно правомiрного наданнrI

музичних послуг онлайн (Commission Recommendation of 18 Мау 2005 on collectivg
cross-border management of copyright and related riфts for legitimate online music
services (Text with ЕЕА relevance) OJ L 276, 2|.10.2005, р. 54-57; OJ L 349М ,

12.|2.2006, р. 475478 (МТ).
28. ,Щиректива европейського Парламенту i Ради 200611115ЛС вiд|2.|2.2006

про право на прокат i позичку та деякi сумiжнi права у сферi iнтелектУальноТ

власностi (кодифiкована версiя) (Directive 200611115ЛС of the European Parliament
and of the Council of 12December2006 on rental right and lending right and on certain
rights related to copyright in the field of intellectual рrореrtу (codified version)) OJ L
З76,27 .|2.2006, р. 28-З5.

-3. ,Щиректива Ради €вропейського парjIаменту i Ради 2006l1|6lEC ВiД

|2.t2.2ооб про строки охорони авторського права i деяких сумiжних прав
(кодифiкована версiя) (Directive 2006l1r|6lBc of the European Parliament and of the

Council of 12 December 2006 on the tеrm of protection of copyright and certain related

rights (codified version)) Official Journal LЗ72,27l|212006 Р. 0012 - 0018.



BaHaxodtl i корuснi Modali:
4. ,Щиректива98l44lСС европейського Парламенту та Ради вiд 06.07.1998 про

правову охорону бiотехнологiчних винаходiв (Directiye 98144ЛС of the Еurореап
Раrliаmепt and of the Council of б July 199S on the legal protection of biotechnological
inventions) OJ L 2|З, З0.7 .1998, р. |З1|.

5. Угода стосовно патентiв Спiвтовариства 89|695BEC вiд 15 грудня 1989

року (S9/695ЛЕС; Agreement relating to Community patents - Done at Luxembourg оп 
,

15 D.."-Ьеr 1989) oJ L 40i, з0.1,z.l,g89,p. |-2i)
6. Пропозицiя про ухв€LленшI Щирективи европейського Парламенту та РаДи

вiд 25.06 .20О2 про патентоздатнiсть винаходiв, пов'язаних з комп'ютером (Proposal
for а Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of
computer-implemented inventions /СОI\Д200210092 final - COD 200210047) OJ С 151Е,
25.6.2002,р. I29-LЗI.

7. Спiльна позицiя (€С) J\Ъ 2012005 вiд 07.0З.2005, прийнята Радою, що дiс
вiдповiдно до процедури, визначеноi Статтею 251 Угоди, що засновуе европейсъке
Спiвтовариство, щодо прийняття,Щирективи европейського парламенту та Ради про
IIатентоздатнiсть винаходiв, пов'язаних з комп'ютером (Common Position (ЕС) No
20l20O5 of 7 Маrсh 2005 adopted Ьу the Council, acting in accordance with the procedure
rеfеrrеd to in Article 251 of the Treaty establishing the European Community, with а view
to adopting а Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability
of cbmputer-implefnented iпчёпtiоrrý) OJ С I44B ,14.6.2005, Р. 9-15.

8. Законодавча резолюцiя Свропейського парламенту про Спiльну позицiю
Ради щодо прийняття ,Щирективи европейського парламенту та Ради Про

патентоздатнiсть винаходiв, пов'язаних з комп'ютером (Еurореап Parliament
legislative resolution оп the Council common position with а view to the adoption of а
directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-
implemented inventions (1|979l|12004 - С6-0058/2005 - 2002|0047(COD)) OJ С t57B ,

6.7 .2006, р. 265-265.
9. Регламент (СС) J\Ъ 81б/2006 еврогrейського fIарламенту i Ради вiд 17

травня 2006 року про обов'язкове лiцензування патентiв, що стосуютьс.8

виробництва фармацевтичноi продукцiТ дJIя ексцорту до краiн з пРОбЛеМаМИ

охорони здоров'я (Regulation (ЕС) No 8Iб12006 of the European Parliament and of the

Council of 17 Мау 2О06 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of
pharmaceutical products for export"to countries with public health problems) OJ L |57,, ,

9.6.2006,р.|-7
10. Регламент (СС) Jф 46912009 европейського Парламенту та Ради вiд 6

TpaBHrI 2009 рокУ стосовно створення свiдоцтв додатковоi охорони медичних
продуктiв (Regulation (ЕС) No 46912009 of the European Parliament and of the Council
of б МаУ 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products

(Codified version) (Text with ЕЕА relevance )) OJ L |52,16.6.2009, р. 1_10

Промасловi зразкш:
11. .Щиректива европейського Парламенту та Ради 9817|rcС вiд 13.10.1998 пРО

правовУ охоронУ промислових зразкiв (Directive 98l7lл;C of the European Parliament



and of the Council of 13 October 1998 оп
28.10.1998, р. 28-З5.

the legal protection of designs) OJ L 289,

" |2. РегламеЁт Ради (ЁС) JЪ б12002 вiд
Спiвтовариства (Council Regulation (ЕС) No
Community designs) OJ L З, 5.t.2002, р. |-2.4.

'"|2,.|2.2О01' про промисловi зразкй
б12002 of |2 December 2001 on

13. Регламент KoMicii (ЕС) J\b 224512002 вiд 2t.I0.2002 щодо реалiзацiТ
Регламенту Ради (ЕС) J$ б12002 вiд Т2.||.2001 про промисловi зразки
Спiвтовариства (Commission Regulation (ЕС) No 224512002 of 2| October 2002
implementing Council Regulation (ЕС) No 6/2002 оп Community designs) OJ L 34|,
|7.|2.2002,р.28-5З.

|4. Рiшення Ради 2006l954/eC вiд 18.12.2006 пiдтверджуюче приеднання еС
до Женевського Акту ГаазькоТ Угоди стосовно мiжнародноi реестрацii промислоВиХ
зразкiв, прийнятого у Женев1,2 липня |999 року (20061954ЛС: Council Decision of 18

DесеmЬеr 2006 approving the accession of the Еurореап Community to the Geneva Act
of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs,
adopted in Gепеча^оп 2 July 1999) OJ L З86, 29.t2,:2006, р. 2843

15. Регламент Ради (ЕС) Jф 1891/2006 вiд 18.12.2006 року щодо BHeceHHlI змiн

до Регламенту Ради (ЕС) Jф 6/2002 та (ЕС) 40194 з метою сприяння приеднання еС
до Женевського Акту Гаазькоi Угоди стосовно мiжнародноi реестрацii промислоВих
зразкiв, прийнятого у Женевi 2 липня 1999 року (Council Regulation (ЕС) No
1891/2006 of 18 December 2006 amending Regulations (ЕС) No 6/2002 md (ЕС) No
40194 to give effect to the accession of the F,urореап Community to the Geneva Act of the

Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs) OJ L
З86,29.|2.2006,р. 14-16; OJ L 200М , 1.8.2007,р. 562-564 (МТ)

3HaKtl dля mоварiв i послуz (mорzовельнi маркu):
16. Регламент Ради (еС) J\b207l2009 вiд 26 лютого 2009 року щодо

Торговельноi марки Спiвтовариства (Кодифiкована версiя) (Council Regulation (ЕС)
No 20712009 of 26 FеЬruаry 2009 pn the Community trade mark (codified version) Text ,

with Е,Е,А rеlечапсе) OJ L 78,24.3.2009, р. I42
|7. ,Щиректива 2008l95/CC европейського Парламетiту та Ради вtд 22 жовтн{

2008 щодо наближення законодавств ,Щержав-членiв щодо торговельЕих марок
(Кодифiкована версiя) (Directive 2008/95ЛС of the European Parliament and of the

Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the МеmЬеr States relating to
trade marks (Codified version) (Text with ЕЕА rеlечапсе)) OJ L 299,8.11.2008,р.251З

18. Регламент KoMicii (еС) J\Ъ2S68/95 та щодо iмплементацiТ Регламенту Ради
(СС) JФ40/94 про торговелъну марку Спiвтовариства (Commission Regulation (ЕС) No
2868195 implementing Council Regulation (ЕС) No 40/94 on the Community trade mark)

OJ L 303, 15.t2.|995,p. I12
19. Регламент KoMicii (еС) J\Ъ1041/2005 вiд 29.06.2005, яким вносяться змiни

до Регламенту (еС) j\b 2S68/95 та щодо iмплементацii Регламенту Ради (еС) J\b 40/94

про торговельЕУ YapKY Спiвтовариства (CommispiqnRegulation (Ес) No 1041/20.05. ф ,

29 iune 2005 amending Regulation (ЕС) No 2868/95 implementing Council Regulation
(ЕС) No 40/94 on the Community trade mаrk (Text with ЕЕА relevance)) OJ L |72,

5.7.2О05,р.4-2| OJL 287М, 18.10.2006, р. |2-29 (МТ).



2О. Регламент KoMicii (еС) J\b355/2009 вiд 31 березня 2009 року, якиМ

вносяться змiни до Регламенту KoMicii (ес) J\b2869/95 щодо зборiв, якi сплачуються

до Бюро (Вiдомства) iз гармонiзацii на внутрiшньому ринку (торговельнi марки та
промисловi зразки) та до Регламенту (еС) Jф286s/95 щодо iмплементацiТ Регламенту

Ради (ес) jф40/94 щодо торговельноi марки Спiвтовариства (Commission Regulation
(Ес) No 355/2009 of 31 March 2о09 amending Regulation (ЕС) No 2869/95 оп the fees

рауаЬlе to the Office fоr Harmonization in the Iпtеrпаl Market (Trade Marks and Designs)

and Regulation (Ес) No 28б8195 implementing Council Regulation (ЕС) No 40/94 on the

Community trade mаrk) OJ L 109, 30.4.2009,р.З-5
, 2|. Регламент Ради (е€) JФ32s8/94 вiд 22 rрудня |994 року щодо внесення змiн ,

до Регламенту (ес) J\b40/94 щодо торговельноТ марки Спiвтовариства для
iмплемеНтацiТ угод, укладенИх у рамКах Уругвайського раунду (Council Regulation
(Ес) No 3288194 of 22 DесеmЬеr 1994 amending Regulation (ЕС) No 40/94 on the

community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the

framework of the Uruguay Round) OJ L З49,3l.|2.|994, р. 8З-84
22. Регламент KoMicii (еС) Jф2869/95 вiд 13 грудня |995 року щодо зборiв, ЯКi

сплачуються до Бюро (Вiдомства) iз гармонiзацii на внутрiшньому ринку
(торговельнi марки та промисловi зразки) (Regulation (Ес) No 2869/95 of 13

December 1995 on the fees payable to the Off,rce for Harmonization in the Internal Market
(Trade Marks and Designs)) OJ L 303, |5.12.|995, р. ЗЗ-38

Гео zp афiчнi з азначення :

,23. РегЛамецТ РадИ (еЕс) ф 1601/91 вiд J0.0б.1991, Що встановлюс загальцi .

правила визначеннrI, оrrису та оформлення ароматизованих вин, ароматизованих

напоiъ на ocцoвi вин i ароматизованих коктейлiв з виноградних виноматерiалiв

(Council Regulation (ЕЕС) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the
jefinition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based

drinks and aromatizedwine-product cocktails) OJ L |49, |4.6.1991, р. 1-9.

24. Регламент Ради сс J\Ъ 510/2006 вiд 20.0З.200б р. про захист географiчних

зазначень та з€вначень rrоходження сiльськогосподарсъýоi продукцii та продуктiв

харчування (Council Regulation (Ес) No 510/2006 of 20 Маrсh 2006 on the рrоtесtiоц
oi gbographical indications and designations of origin for agricultural products and

foodstuffs) official Journal L 093, з|10з12006 Р. 0012 - 0025.

25. Регламент KoMicii (ес) J\b 1898/2006 вiд t4.|2.2006, що встановлю€

деталiзованi правила iмплементацii Регламенту Ради (ес) Ns 510/2006

про захист географiчних з€вначенъ та зазначень шоходження сiльськогосподарськоi

"p"oy-uiT 
,а ,rродукriв хар"уваЁня (Commissiбn Regulation (ЕС) No 1898/2006 of

14 December 2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation
(Ес) No 5 |Оl2Ооб on the protection of geographical indications and designations of origin

for agricultural products and foodstuffs) oJ L 369 ,2зl|2l200б р. 0001 - 0019.

26. Регламент Ради (сс) J\ъ |2з412007 вiд 22 жовтня 2007 року щодо
заснування спiльного реryлювання сiльськогосподарських ринкiв та щодо
спецiальних положень для певних сiльськогосподарських продуктiв (Council

Regulation (ЕС) No 12з412о07 of 22 October 2007 establishing а cofirmon organisation of



agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single

СМО Regulation)) О J L 299,16.11 .2007, р. 1-149
27. Регламент (еС) JЮ t10/2008 Свропейського Парламенту та Ради вiд

15.01.2008 щодо визначоflНЯ, * опису, оформлення, MapKyBaHIUI та захисту ,

географiчних з€вначень спиртЕих нагrоiЪ i щодо скасування РегламентУ РаДи (еЕС)
J\b 157б189 (Regulation (ЕС) j\bo 110/2008 of the European Parliament and of the Council
of 15 January 200S on the definition, description, presentation, labelling and the protection

of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (ЕЕС)
No 157б189) OJ L 039 ,l3l02l2008 Р. 0016 - 0054.

28. Регламент Ради (еС) Ns 47912008 вiд 29.04.2008 про спiльну органiзацiю

ринку вина, яким вносяться змiни до Регламенту (еС) Jф t49Зl|999, (СС) J\b

|7821200З, (еС) JЮ 1290/20О5, (еС) J\Ъ 3/2008 i скасовуеться Регламент (СЕС) JФ

2З92186 i (СС) Ns 1493/1999 (Council Regulation (ЕС) No 47912008 of 29 Арril 2008 on

the сопrmоп organisation of the market in wine, amending Regulations (ЕС)
No 1493/Ig99, (ЕС) No 17821200З, (ЕС) No 1290/2005, (ЕС) No 3/2008 and repealing
Regulations (ЕЕС) Nо2З92186 and (EC)No 1493/1999) OJ L |48,6.6.2008, Р. 1-61.

,29. Регламецт KoMicii (еС) ryg Ц712008 вiд*08.05.2008, яким вносяться змiни До .

,Щодаткiв I та II Регламенry Ради (еС) J\b 510/2006 про захист географiчних

зазначеНь та з€}зНаченЬ rrоходження сiльСькогоспОдарсъкоТ продукцii та продуктiв
харчуваннrI (Commission Regulation (ЕС) No 41712008 of 8 Мау 2008 amending

Дппехеs I and II to Council Regulation (ЕС) No 51012006 on the protection of
geographical indications and designations of origin for agricultural products and

foodstuffs) OJ L t25,0910512008 Р. 0027 - 0027
30. Регламент KoMicii (еС) j\s 628/2008 вiд 02.07.2008, яким вносяться змiни до

Регламенту (еС) J\b 1898/2оо6, що встановлюе деталiзованi правила iмплементацii
Регламенту Ради (ес) J\b 510/2006 про захист географiчних з€}значенъ та з€вначень

походження сiльськогосподарсъкоi продукцii та продуктiв харчування (Commission
Regulation (ЕС) No 62812008 of 2 July 2008 amending Regulation (ЕС) No 1898/2006

laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (ЕС) No 510/2006 on

the protection of geographical indications and designatiops of origin for agricultural

proёucts and fооdЙф ol L"|7з,Oзl07l2оо8 р. 0003 - 0005
31. Регламент Ради (еС) J\b 49112009 вiд 25 травня 2O0g року щодо ""..."rо

змiн до Регламенту Ради (ес) Np t2З4l2007 щодо заснування спiльного реryлюванIUI
сiльськогосподарських ринкiв та щодо спецiальних положень для певних
сiльськогосподарських шродуктiв (Council Regulation (ЕС) No 49112009 of 25 МаУ
2009 amending Regulation (ЕС) No 123412007 establishing а соmmоп organisation of
agricultural markets and on specific provisions fоr certain agricultural products (Single

СМО Regulation)) О J L 154 , t710612009 Р. 0001 - 0056
З2. ,ЩиректиВа 2OO9l54leC европейсъкого Парламенту та Ради вiд 18 червня

2009 року щодо розробки та продажу природних мiнера-шьних вод (Змiни) (Directive

20о9lъ4lЕС of the Еurореап Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the

exploitation and marketing of natural miпеrаl waters (Recast) (Text with ЕЕА relevance)

OJ L |64,26.6.2009, р. 45-58
"зЗ. Регламент KoMicii (сс) }lb 60712009 вiг14 липня 2009 РокУ, що встановлюс

деталiзованi правила iмплементацii Регламент Ради (ес) j\ъ 47912008, у



вiдношеннi охоронюваних позначень походження та географiчних зuВначенЬ,

традицiйних TepMiHiB, маркування та представленнrI певних продуктiв секторУ Вина
(Commission regulation (ЕС) No 60712009 of 14 July 2009 laying down certain detailed
rules fоr the implementation of Council Regulation (ЕС) No 47912008 as regards protected

designations of origin and geographical indications, traditional terms, labelling and
presentation of certain wine sector products) OJ L |9З,24.7.2009, р. 60-139

Т о п о zp а ф i|i iнm е zp шt ь н ах Mi кр о жем :

34. .Щиректива Ради вiд 16.12.1986 про правову охорону топографii
напiвпровiдникових виробiв (S7l54lСЕС) (Council Directive 87|54BEC Оf 1 6

December 1986 on the legal protection of topograцhies of semiconductor products) OJ L
24,27.1.1987, р. з6_цо

35. 94l824l€С: Рiшення Ради вiд 22.|2.t994 щодо lтодовження правовоТ

охорони топографiТ напiвпровiдникових виробiв для осiб з KpaiH-IfueHiB СвiтОВОi

Органiзацii Торгiвлi (94l824BC: Council Decision of 22 December |994 on the

extension of the legal protection of topographies of semiconductor products to persons

from а МеmЬеr of the World Trade Organization) OJ L 349, ЗLI2.|994, р. 20I-202

Сорmа poanuH:
З6. Регламент Ради (еС) J\Ъ 2100/94 вiд 27.07.|994 про права на сорт рослин

Спiвтовариства (Council Regulation (ЕС) No 2100/94 of 27 Julry 1994 on Community
plant varieý rights) OJ L 227, |.9.1994, р. 1-30

З7. Регламент KoMicii (еС) }lЪ 1238/95 вiд 31.05.|995, яким встановлюються
iмплементацiйнi правила щодо застосування Регламенту Ради (СС) J\b 2100/94 в

тому, що стосуетЁся зборiв,ъкi нhлежить сплачfвати Бюрб Спiвтовариства з fIитань

copTiB рослин (Commission Regulation (ЕС) No 1238/95 of 31 Мау 1995 establishing
implementing rules fоr the application of Council Regulation (ЕС) No 2100/94 as regards

the fees рауаЬlе to the Community Plant Variety Office) OJ L |2|, |.6.|995, р. 31-36
З8. Регламент KoMicii (еС) J\b 1239195 вiд 31.05.t995 що встановлюе ltравила

застосування Регламенту Ради (СС) J\Ъ 2100/94 щодо пр.оцедур, якi розглядае Бюро
Спiвтовариства з захисту lтрав на сорти рослин (ComrTiission Regulation (ЕС) Nq
|2З9195 of З1 Мау 1995 establishing implementing rules for the application of Council
Regulation (ЕС) No 2100/94 as regards proceedings before the Community Plant Variety
Office) OJ L |2|, |.6.|995, р. З7-59

З9. Регламент KoMiciT (еС) J\b 1768/95 вiд 24.07.|995, що запроваджуе правила

застосування сiльськогосподарсъкого винятку, передбаченого в cTaTTi 14(3)

Регламенту Ради (сс) М 2|00194 про права Спiвтовариства на сорти рослин
(Cornmission Regulation (EG) No,1768195 of 24"July 1995 implementing rules on the

agricultural exemption provided for in Article 14 (3) of Council Regulation (ЕС) No
2|00194 on Community plant variety rights) OJ L 17З,25.7.1995, р. t4-2,t

40. Регламент Ради (ес) Ns 2506/95 вiд 25.|0.|995, яким вносяться поправки дО

РегламеНту (СС) J\b 2100/94 прО права Спiвтовариства на сорти рослин (Council
Regulation (ЕС) No 2506/95 of 25 October 1995 amending Regulation (ЕС) No 2100/94

оп Соmmuпiф plant variety riфts) OJ L 258,28.10.1995, р.34



4|" Регламент (СС) Ns1610/96 европейсъкого Парламенту та Ради вiд

2З.07.|99б про створення додаткового охоронного сертифiкату щодо засобiв длЯ

захистУ рослин (Regulation (ЕС) No 16|0196 of the European Parliament and of the

Council of 23 July 1996 concerning the creation of а supplementary protection certificate

for plant protection products) _OJ L 198, 8.8.1996,е.30-35
' 42. Р..оамеЁi Ради (сО Nр-247Оl96 вiд lf .tz.I996 щодо продовження cTpoKib

дii права на сорт рослин Спiвтовариства дJuI copTiB картоплi (Council Regulation (ЕС)

тчо Z+ZоZ9б of 17 DесеmЬеr 1996 providing for an extension of the terms of а Community
plant variety right in respect of potatoes) OJ L3З5,24.12.|996, р. 10-10

4З. Регламент KoMicii (ес) Jф 2605/98 вiд 0з.|2.1998, яким вносяться поправки

до РегламентУ (ес) J\b 1768195, що запроваджуе правила сiльськогосподарських
виняткiв, передбачених в cTaTTi 14(3) Регламенту Ради (сс) J\b 2100/94 про права

Спiвтовариства на сорти рослин (Commission Regulation (ЕС) No 2605198 of З

December 1998 amending Regulation (ЕС) No |'768195 implementing rules on the

agricultural exemption provided for in Article 14(З) of Council Regulation (ЕС) No
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