




ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни – сформувати знання та навички для забезпечення здатності ставити та 

успішно розв'язувати складні науково-дослідницькі задачі та практичні проблеми на 

грунті сучасної методології науки взагалі та фахової напряму зокрема, що створюють 

необхідне методологічне підґрунтя для здійснення фахової науково-дослідницької 

роботи, її презентації науковій спільноті, на грунті теоретичних знань у сфері правового 

регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, у тому числі в 

міжнародно-правових аспектах, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1.  Успішне опанування курсу  «Філософія» на бакалаврському рівні підготовки  

2.  Знання теоретико-методологічних основ  фахових дисциплін 

3. Базові знання й навички дотримання академічної доброчесності 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Методологія та організація 

наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» є обов’язковою дисципліною, 

що забезпечує отримання загальних компетентностей випускниками Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Розкривається зміст понять 

«методологія», «методика», «методи дослідження»,  розглядаються конкретно-науковий, 

загально-науковий та філософський рівні методології. Окреслюється множина 

методологічних систем сучасної філософії науки. Розглядається структура теоретичного та 

емпіричного знання в єдності з методами теоретичного та емпіричного дослідження. 

Висвітлюються методологічні проблеми нелінійної науки, які визначають стан сучасної 

методології науки. Висвітлються основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, 

окремі поняття, терміни, визначення, дефініції, юридичні категорії та інститути права 

інтелектуальної власності як комплексної галузі права (загальних положень про систему 

правової охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльності, об’єктів авторського права 

та суміжних прав, патентного права, засобів індивідуалізації, інших об’єктів інтелектуальної 

власності та забезпечення належного рівня захисту прав інтелектуальної власності), 

специфіка правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин, пов’язаних 

з створенням та використанням результатів інтелектуальної діяльності, особливості 

вирішення основних конструкційно-догматичних проблем права інтелектуальної власності.  

4. Завдання (навчальні цілі): полягають в опануванні студентами сучасними 

методологічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою 

наукових досліджень (ЗК2, ФК1); формуванні цілісного уявлення про науково-

дослідницький процес (ЗК1, ЗК9, ФК1, ФК15); забезпеченні освоєння навичок формування і 

використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження (ЗК3, ЗК4, ФК1); 

вдосконаленні вміння пошуку, добору й опрацювання наукової інформації, точного 

формулювання мети, задач і висновків дослідження (ЗК3; ЗК4; ЗК12, ФК1, ФК15);вивченні 

студентами основних положень інтелектуальної власності як учбової дисципліни та 

юридичної науки, що досліджує права, що відносяться до інтелектуальної діяльності у 

виробничій, науковій, літературній та художній сферах (ЗК3, ФК1, ФК17); правову охорону 

об’єктів інтелектуальної власності (ЗК5, ФК17); охорону та захист прав інтелектуальної 

власності в їх матеріальному та процесуальному змісті (ЗК8, ЗК9, ФК15, Фк17); наукознавчі 

проблеми права інтелектуальної власності (ЗК4, ФК1).  

5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною достовірністю для 

розробки заходів оцінювання) 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація*; 4. 
автономність та відповідальність*) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 
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Код Результат навчання дисципліни 

  Знати:        

1.1 Особливості науки як 

дослідження, складові системи 

засад науки: наукова картина 

світу, ідеали і норми наукового 

дослідження, філософські засади 

 наукового дослідження.  

Лекція,  

самостійна 

робота 

Тест підготовка  

реферату, залік 

5 

1.2. особливості нелінійного стилю 

мислення, ознаки класичного, 

некласичного та 

постнекласичного  типів наукової 

раціональності, методологічні 

особливості пізнання в сучасній 

географії   

Лекція, 

самостійна 

робота 

Тест, реферат, залік 5 

1.3 поняття наукового методу та 

методології, основні методи 

наукового дослідження: 

емпіричні, теоретичні, 

загальнонаукові; загальнонаукові 

методологічні принципи та їх 

зміна протягом розвитку науки,  

Лекція, 

самостійна 

робота  

Тест підготовка  

реферату, залік 

5 

1.4. характеристики відомих 

методологічних систем: 

емпіризму та індуктивізму, 

головні сучасні методологічні 

концепції.   

Лекція, 

самостійна 

робота  

Тест, рефрат, залік 5 

1.5 Структуру наукових досліджень, 

поняття емпіричного та 

теоретичного, методи 

емпіричного та теоретичного 

дослідження та форми наукового 

знання: поняття факту, ідеї, 

проблеми, гіпотези і теорії, 

методи та концептуальні підходи 

дослідження в сучасній географії 

 самостійна 

робота 

підготовка  

реферату, залік 

5 

1.6 види глобальних наукових 

революцій та механізм 

становлення відповідних типів 

наукової раціональності, 

характеристику сучасної 

глобальної наукової  революції як 

становлення постнекласичної 

науки; зміну засад розуміння 

реальності в сучасній науковій 

картині світу від незмінності до 

глобального еволюціонізму. 

складність, темпоральність, 

цілісність як риси нового 

нелінійного світобачення; 

конструктивну  роль динамічного 

 хаосу як єдності порядку і 

безладу  у становленні 

багатоманітності складних систем 

лекція, 

самостійна 

робота  

Тест, підготовка  

реферату, залік 

5 



1.7 засади правового регулювання 

відносин у сфері використання 

результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності;  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Реферат, залік 5 

1.8 механізм права інтелектуальної 

власності; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

Реферат, завдання 

для самостійної 

роботи, залік 

5 

1.9 підстави для кваліфікації 

результатів творчості; підстави 

набуття правової охорони 

об’єктами права інтелектуальної 

власності,  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

завдання для 

самостійної роботи, 

залік 

5 

1.10 розпорядження правами 

інтелектуальної власності та 

захисту прав інтелектуальної 

власності; 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота 

завдання для 

самостійної роботи, 

залік 

5 

 Вміти:      

 2.1 розрізняти науку як систему 

 знань, соціальний інститут та 

дослідницьку  діяльність. 

Лекція  семінар, 

самостійна 

робота  

Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда 

4  

2.2 охарактеризувати зміну  системи 

засад науки як зміну типів 

наукової раціональності  в 

процесі глобальних  наукових 

революцій; 

Лекція  семінар, 

самостійна 

робота  

 Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда 

4 

2.3 розрізняти метод, методологію, 

методику; усвідомлювати 

багаторівневість методології 

науки, різноманітність конкретно-

наукових методологій, розуміти 

норми наукового дослідження як 

методологічні принципи; 

використовувати вимоги до 

наукової теорії як 

загальнонаукові методологічні 

принципи  

Лекція, семінар, 

самостійна 

робота  

Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда, 

тест, реферат 

4   

2.4 презентувати методологічні 

особливості досліджень в 

географії, методологічні 

проблеми, які пов’язані зі 

специфікою об’єктів географії 

(природнича та гуманітарна 

складова географічних наук); 

сучасні методології географічних 

досліджень – методологію 

синергетики, системного підходу, 

еволюціонізму; розуміти 

можливості та межі продуктивних 

методів географічних досліджень 

 Лекція, 

самостійна 

робота 

тест 4  

2.5 правильно інтерпретувати зміст 

правових норм національного, 

міжнародного, у тому числі 

європейського законодавства з 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота,  

завдання для 

самостійної роботи, 

модульна 

контрольна робота, 

12 



питань кваліфікації та 

класифікації об’єктів права 

інтелектуальної власності; 

набуття, розпорядження та 

захисту прав інтелектуальної 

власності; застосовувати правові 

позиції судових органів у сфері 

захисту прав інтелектуальної 

власності. 

залік 

2.6 здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел  

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота, 

Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда 

4 

3.1. Застосовувати спілкування 

рідною та іноземною (ними) 

мовою (вами) як усно, так і 

письмово. 

Лекції, 

семінари, 

самостійна 

робота, 

Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда 

4 

3.2 Демонструвати навички 

ефективної міжособистісної 

взаємодії та командної роботи, 

повагу та цінування до 

різноманітності, 

мультикультурності, гендерної 

рівності, вміння використовувати 

інформаційні і комунікаційні 

технології. 

семінари, 

самостійна 

робота, 

Дискусія, бесіда, 

завдання для 

самостійної роботи, 

підготовка 

рефератів, залік 

4 

 Автономність та 

відповідальність:  

   

 4.1 здатність працювати автономно лекція, семінар, 

самостійна 

робота  

підготовка  

реферату  

 3 

4.2 демонструвати здатність вчитися 

і бути сучасно навченим, 

виконувати пошук та 

опрацювання різних джерел 

географічної та 

міждисциплінарної  інформації, 

поєднувати критичність та 

самокритичність, демонструвати 

прихильність безпеці 

 самостійна 

робота 

Завдання для 

самостійної роботи 

4 

4.3 Діяти професійно, безпечно та 

толерантно на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально 

відповідально та громадянськи 

свідомо врізних в різних 

природних, соціально-

економічних та етнокультурних 

умовах, демонструючи 

визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків та прагнення до 

збереження навколишнього 

середовища та його різноманіття. 

 Завдання для 

самостійної роботи, 

дискусія, бесіда, 

залік 

3 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання  

Результати навчання дисципліни (код)  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 

3.1-

3.2 

4.1-

4.3 

ПРН1 Розуміти предметну область та базову специфіку 

професійної діяльності. 

+  +    + +   + +       

ПРН13 Застосовувати теоретичні знання, критичне мислення, 

раціональну аргументацію, аналіз та синтез у практичних 

ситуаціях.  

 

 +  + +        +     + 

ПРН14 Виявляти, оцінювати, виконувати обробку та 

аналіз, презентацію результатів, фактів, даних та 

просторово-часової інформації з різних первинних та 

вторинних джерел, застосовуючи загальні та спеціальні 

(географічні та суспільно-політичні) інформаційні, 

аналітичні та комунікаційні прийоми, методи та 

технології. 

     + +      +   + +  

ПРН15 Проводити дослідження на сучасному професійному 

рівні, конструювати дизайн, розробляти програму та 

виконувати комплексні дослідження,  управляти проектами 

географічної та міждисциплінарної спрямованості, 

оцінювати і забезпечувати якість робіт. 

 

    + +   + +   + + +    

ПРН19 Професійно виконувати науково-дослідницькі та/або 

експертно-аналітичні та/або освітні та/або консультаційні 

функції, діючи безпечно та толерантно, на засадах 

розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та 

глобалізаційних процесів, пріоритетів. 

+    +  +  + +    + +   + 



 

 
7.Схема формування оцінки: Форми оцінювання студентів: рівень досягнення всіх 

запланованих результатів навчання визначається за результатами написання тестів, 

виконання самостійних завдань, презентації, рефератів,модульної контрольної роботи, 

участі в обговореннях на семінарських заняттях, заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови опанування дисципліни 

на належному рівні така: 

 Результати навчання –1.1. – 1.10. (знання) – до 5% за кожен 

 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.1.-2.6)  - до 4% за кожен 

 Результати навчання – 2 (вміння РН 2.5) – до 12% 

 Результати навчання – 3 (комунікація) – до 8% 

 Результати навчання –  4 (автономність та відповідальність) – до10%  

 

7.1. Форми оцінювання студентів: У курсі передбачено 2 змістовні частини. Заняття 

проводяться у формі лекцій, семінарських занять. Завершується дисципліна езаліком. 

Упродовж семестру після завершення відповідних тем проводиться тест-опитування та одна 

модульна контрольна.  

оцінювання:  

1. Тести – 20/12 балів 

2. Реферати/презентації – 20/12 балів 

3. Модульна контрольна – 20/12 балів. 

Для студентів, які упродовж семестру не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки (60% 

від максимально можливої кількості балів) проводиться семестрова контрольна робота, 

максимальна оцінка за яку не може перевищувати 40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 

100-бальною шкалою). 

Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 

60% від максимально можливої кількості балів, при цьому оцінка за результати навчання, 

передбачені пунктами 2 та  3  не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня  (не 

менше 20, 5 та 8 балів відповідно) 

Підсумкове оцінювання у формі заліку: максимальна кількість балів на заліку – 40 

балів, мінімальна кількість балів, які додаються до семестрових – 24 бали (60% 

максимальної кількості  балів, відведених на залік). Студенти, які набрали сумарно меншу 

кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів до складання заліку не 

допускаються. Рекомендований мінімум для допуску до заліку 36 балів. 

 

7.2. Організація оцінювання: впродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів 

робіт, включаючи самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань, у 

відповідності до графіку занять, деь у день. Перескладання й відпрацювання 

пропущених пар не передбачається. 

 

7.3 Шкала відповідності 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 



8. Структура навчальної дисципліни: 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ  ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п 
Назва  лекції 

Кількість годин 

лекції семінари С/Р 

Змістовий модуль 1 Методологія наукових досліджень. 

1 Тема 1 Наука як дослідження. 2 2 

2  

11 

2 Тема 2.  Методи та методологія.  2 11 

3 
Тема 3  Методологічні проблеми нелінійного 

природознавства як феномену постнекласичної науки. 
2 2  11 

 Разом за модуль 1 6 6 35 

 

Змістовий модуль 2. Право інтелектуальної власності у правовій системі України. 

Авторське право і суміжні права. Право промислової власності. Захист прав 

інтелектуальної власності 

 

1 Тема 1. Інтелектуальна, творча діяльність та її місце у 

соціально-економічному розвитку суспільства. Система 

права інтелектуальної власності. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

6 

2 Тема 2. Авторське право: об’єкти, суб’єкти, зміст. Суміжні 

права: об’єкти, суб’єкти, зміст. 

 

0,5 

 

1 

 

4 

3 Тема 3. Патентне право України. Охорона прав на винаходи, 

корисні моделі і промислові зразки. 

 

1 

 

0,5  

 

6 

4 Тема 4. Право на засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг. 

 

2 

 

1 

 

6 

5 Тема 5. Захист прав інтелектуальної власності 0,5 0,5 6 

 

 Модульна контрольна робота   ---- --- 1 

  4 4 34 

 РАЗОМ 10 10 69 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 10 год. 

Семінари  – 10 год. 

Консультації – 1 год. 

Самостійна робота - 69 год. 



Перелік 

питань до модульної контрольної роботи  

Модульна контрольна робота – 1 год. 
 

 

1. Поняття інтелектуальної власності. 

2. Поняття та система права  інтелектуальної власності.  

3. Співвідношення права власності та права інтелектуальної власності. 

4. Джерела права інтелектуальної власності. 

5. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності. 

6. Суб’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види. 

7. Об’єкти права інтелектуальної власності: поняття та види  

8. Зміст права інтелектуальної власності.  

9. Загальна характеристика особистих немайнових прав інтелектуальної власності.  

10. Загальна характеристика майнових прав  інтелектуальної власності. 

11. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. 

12. Поняття авторського права. Об‘єктивне   та суб’єктивне  авторське право. 

13. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав. 

14. Об‘єкти  авторського права та їх види.  

15. Умови  надання охорони об’єктам авторського права. 

16. Виникнення і здійснення авторського права, межі його чинності. 

17. Об’єкти, на які не поширюється авторське право. 

18. Зміст права на недоторканність та цілісність  твору та права на переробку твору. 

19. Суб’єкти авторського права та їх класифікація. 

20.  Співавторство. 

21. Зміст права авторства та права на авторське ім’я. Правові наслідки оприлюднення твору 

під псевдонімом. 

22. Майнові права автора. 

23. Виключне право на використання твору та способи його реалізації. 

24. Право слідування. 

25. Строки охорони авторських прав та правові наслідки закінчення чинності майнових 

авторських прав. 

26. Обмеження майнових авторських прав. 

27. Поняття суміжних прав та їх об’єктів.  

28. Об’єкти суміжних прав. 

29. Суб’єкти суміжних прав. 

30. Правова охорона прав виконавців.  

31. Правова охорона прав виробників фонограм і відеограм. 

32. Правова охорона прав організацій мовлення. 

33. Строк чинності суміжних прав. 

34. Відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав. 
 

35. Предмет та принципи патентного права. 

36. Винахід як об’єкт охорони патентного права. 

37. Корисна модель як об’єкт охорони патентного права. 

38. Промисловий зразок як об’єкт охорони патентного права. 

39. Суб’єкти патентного права та їх класифікація.  

40. Набуття права інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі та промислові 

зразки. 

41. Майнові права на об’єкти патентного права 

42. Строк чинності патентного права. 

43.  Право попереднього користувача. 

44. Правова природа патенту 



45. Форми та способи захисту прав авторів та патентовласників на об’єкти патентного 

права.  

46. Поняття та особливості охорони засобів індивідуалізації.  

47. Поняття та умови охороноздатності комерційного найменування. 

48. Майнові права на комерційне найменування. 

49. Поняття, функцій та види торговельних марок. 

50. Правова охорона добре відомих торговельних марок в Україні. 

51. Умови надання правової охорони торговельним маркам. 

52. Набуття прав інтелектуальної власності на торговельну марку.  

53. Суб‘єкти права на торговельні марки. 

54. Майнові права на торговельні марки. 

55. Право попереднього користувача на торговельну марку. 

56. Припинення та визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку. 

57. Захист прав на торговельну марку. 

58. Поняття географічного зазначення. 

59. Реєстрація географічного зазначення. Співвідношення географічного зазначення та 

торговельної марки. 

60. Майнові права на географічне зазначення  та особливості їх реалізації. 

61. Суб‘єкти права на географічне зазначеня. 
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послуг : затверджені наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95 

137. Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення будь-якої особи з матеріалами 

заявки на об'єкт права інтелектуальної власності : Наказ МОН від 22.04.2005 № 247 // 

Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – стор. 202. – Ст. 1008. 

 

Державні стандарти України (ДСТУ): 
 

138. ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та 

оформлення». 

139. ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення». 

Акти законодавства ЄС у сфері інтелектуальної власності 

 
Авторське право і суміжні права:  

 

1. Директива Ради від 03.10.1989 89/552/ЄEC про координацію певних положень, 

визначених законами, підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах-

членах, що стосуються здійснення діяльності з телевізійного мовлення (Council 

Directive 89/552/EEC of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down 

by Law, Regulation or Administrative Action in Member States concerning the pursuit of 

television broadcasting activities) OJ L 298, 17.10.1989, p. 23–30. 

2. Директива Ради 91/250/ЄEC від 14.05.1991 про правову охорону комп’ютерних 

программ (Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of 

computer programs) OJ L 122, 17.5.1991, p. 42–46. 

3. Директива Ради 93/83/ЄЕC від 27.09.1993 про координацію деяких положень 

авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і 

кабельної ретрансляції (Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the 

coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to 

satellite broadcasting and cable retransmission) OJ L 248, 6.10.1993, p. 15–21. 

4. Директива 96/9 ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.03.1996 року про правову 

охорону баз даних (Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 

March 1996 on the legal protection of databases) OJ L 77, 27.3.1996, p. 20–28. 

5. Директива № 2001/29/ ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.05.2001 про 

гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному 

суспільстві (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 

2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information 

society) OJ L 167, 22.6.2001, p. 10–19. 

6. Директива 2001/84/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27.09.2001 року про 

право слідування на користь автора оригінального твору мистецтва (Directive 

2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the 

resale right for the benefit of the author of an original work of art) OJ L 272, 13.10.2001, p. 

32–36. 

7. Рекомендації Комісії від 18.05.2005 щодо колективного міжнародного управління 

авторськими і суміжними правами стосовно правомірного надання музичних послуг 

онлайн (Commission Recommendation of 18 May 2005 on collective cross-border 

management of copyright and related rights for legitimate online music services (Text with 

EEA relevance) OJ L 276, 21.10.2005, p. 54–57;  OJ L 349M , 12.12.2006, p. 475–478 (MT). 

8. Директива Європейського Парламенту і Ради 2006/115/EC від 12.12.2006 про право на 

прокат і позичку та деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності 

(кодифікована версія) (Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the 

Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related 

to copyright in the field of intellectual property (codified version))  OJ L 376, 27.12.2006, p. 

28–35. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95


9. Директива Ради Європейського парламенту і Ради 2006/116/EC від 12.12.2006 про 

строки охорони авторського права і деяких суміжних прав (кодифікована версія) 

(Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 

on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)) Official 

Journal L 372, 27/12/2006 P. 0012 – 0018. 

 

Винаходи і корисні моделі: 

 

10. Директива 98/44/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 06.07.1998 про правову 

охорону біотехнологічних винаходів (Directive 98/44/EC of the European Parliament and 

of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions) OJ L 213, 

30.7.1998, p. 13–21. 

11. Угода стосовно патентів Співтовариства 89/695/EEC від 15 грудня 1989 року 

(89/695/EEC: Agreement relating to Community patents - Done at Luxembourg on 15 

December 1989)   OJ L 401, 30.12.1989, p. 1–27) 

12. Пропозиція про ухвалення Директиви Європейського Парламенту та Ради від 

25.06.2002 про патентоздатність винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Proposal for a 

Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-

implemented inventions /COM/2002/0092 final - COD 2002/0047)  OJ C 151E , 25.6.2002, p. 

129–131. 

13. Спільна позиція (ЄС) № 20/2005 від 07.03.2005, прийнята Радою, що діє відповідно до 

процедури, визначеної Статтею 251 Угоди, що засновує Європейське Співтовариство, 

щодо прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність 

винаходів, пов’язаних з комп’ютером (Common Position (EC) No 20/2005 of 7 March 

2005 adopted by the Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 

251 of the Treaty establishing the European Community, with a view to adopting a Directive 

of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented 

inventions) OJ C 144E , 14.6.2005, p. 9–15. 

14. Законодавча резолюція Європейського парламенту про Спільну позицію Ради щодо 

прийняття Директиви Європейського парламенту та Ради про патентоздатність 

винаходів, пов’язаних з комп’ютером (European Parliament legislative resolution on the 

Council common position with a view to the adoption of a directive of the European 

Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions 

(11979/1/2004 - C6-0058/2005 - 2002/0047(COD)) OJ C 157E , 6.7.2006, p. 265–265. 

15. Регламент (ЄС) № 816/2006 Європейського Парламенту і Ради від 17 травня 2006 року 

про  обов'язкове ліцензування патентів, що стосуються виробництва фармацевтичної 

продукції для експорту до країн з проблемами охорони здоров'я  (Regulation (EC) 

No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory 

licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to 

countries with public health problems)  OJ L 157, 9.6.2006, p. 1–7 

16. Регламент (ЄС) № 469/2009 Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 року 

стосовно створення свідоцтв додаткової охорони медичних продуктів  (Regulation (EC) 

No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the 

supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version) (Text with 

EEA relevance ))  OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–10 

 

Промислові зразки: 

 

17. Директива Європейського Парламенту та Ради 98/71/ЄС від 13.10.1998 про правову 

охорону промислових зразків (Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the 

Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs) OJ L 289, 28.10.1998, p. 28–

35. 



18. Регламент Ради (EC) № 6/2002 від 12.12.2001 про промислові зразки Співтовариства 

(Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs) OJ L 3, 

5.1.2002, p. 1–24. 

19. Регламент Комісії (EC) № 2245/2002 від 21.10.2002 щодо реалізації Регламенту Ради 

(EC) № 6/2002 від 12.11.2001 про промислові зразки Співтовариства (Commission 

Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) 

No 6/2002 on Community designs) OJ L 341, 17.12.2002, p. 28–53. 

20. Рішення Ради 2006/954/ЄС від 18.12.2006 підтверджуюче приєднання ЄС до 

Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових 

зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (2006/954/EC: Council Decision of 18 

December 2006 approving the accession of the European Community to the Geneva Act of 

the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, adopted 

in Geneva on 2 July 1999) OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43 

21. Регламент Ради (ЕС) № 1891/2006 від 18.12.2006 року щодо внесення змін до 

Регламенту Ради (EC) № 6/2002 та (EC) 40/94 з метою сприяння приєднання ЄС до 

Женевського Акту Гаазької Угоди стосовно міжнародної реєстрації промислових 

зразків, прийнятого у Женеві 2 липня 1999 року (Council Regulation (EC) No 1891/2006 

of 18 December 2006 amending Regulations (EC) No 6/2002 and (EC) No 40/94 to give 

effect to the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague 

Agreement concerning the international registration of industrial designs)  OJ L 386, 

29.12.2006, p. 14–16; OJ L 200M , 1.8.2007, p. 562–564 (MT) 

 

Знаки для товарів і послуг (торговельні марки): 

 

22. Регламент Ради (ЄС) №207/2009 від 26 лютого 2009 року щодо Торговельної марки 

Співтовариства (Кодифікована версія)  (Council Regulation (EC) No 207/2009 of 

26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) Text with EEA relevance) 

OJ L 78, 24.3.2009, p. 1–42 

23. Директива 2008/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2008 щодо 

наближення законодавств Держав-членів щодо торговельних марок (Кодифікована 

версія) (Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 

2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) 

(Text with EEA relevance)) OJ L 299, 8.11.2008, p. 25–33 

24. Регламент Комісії (ЄС) №2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) №40/94 

про торговельну марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 2868/95 

implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) OJ L 303, 

15.12.1995, p. 1–32 

25. Регламент Комісії (ЄС) №1041/2005 від 29.06.2005, яким вносяться зміни до Регламенту 

(ЄС) № 2868/95 та щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну 

марку Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 

amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on 

the Community trade mark (Text with EEA relevance)) OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21 OJ L 

287M , 18.10.2006, p. 12–29 (MT). 

26. Регламент Комісії (ЄС) №355/2009 від 31 березня 2009 року, яким вносяться зміни до 

Регламенту Комісії (ЄС) №2869/95 щодо зборів, які сплачуються до Бюро (Відомства) із 

гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) та до 

Регламенту (ЄС) №2868/95 щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) №40/94 щодо 

торговельної марки Співтовариства (Commission Regulation (EC) No 355/2009 of 

31 March 2009 amending Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for 

Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) and Regulation (EC) 

No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark) 

OJ L 109, 30.4.2009, p. 3–5             

27. Регламент Ради (ЄС) №3288/94 від 22 грудня 1994 року щодо внесення змін до 

Регламенту (ЄС) №40/94 щодо торговельної марки Співтовариства для імплементації 



угод, укладених у рамках Уругвайського раунду  (Council Regulation (EC) No 3288/94 of 

22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark for the 

implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round)   OJ L 

349, 31.12.1994, p. 83–84 

28. Регламент Комісії (ЄС) №2869/95 від 13 грудня 1995 року щодо зборів, які сплачуються 

до Бюро (Відомства) із гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та 

промислові зразки) (Regulation (EC) No 2869/95 of 13 December 1995 on the fees payable 

to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) OJ L 303, 

15.12.1995, p. 33–38 

 

Географічні зазначення: 

 

29. Регламент Ради (ЄЕС) № 1601/91 від 10.06.1991, що встановлює загальні правила 

визначення, опису та оформлення ароматизованих вин, ароматизованих напоїв на 

основі вин і ароматизованих коктейлів з виноградних виноматеріалів (Council 

Regulation (EEC) No 1601/91 of 10 June 1991 laying down general rules on the definition, 

description and presentation of aromatized wines, aromatized wine- based drinks and 

aromatized wine-product cocktails) OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9. 

30. Регламент Ради ЄС № 510/2006 від 20.03.2006 р. про захист географічних зазначень та 

зазначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування 

(Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical 

indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) Official Journal 

L 093, 31/03/2006 P. 0012 – 0025. 

31. Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14.12.2006, що встановлює деталізовані 

правила імплементації Регламенту Ради (ЄС)                         № 510/2006 про захист 

географічних зазначень та зазначень походження сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування (Commission Regulation (EC) No 1898/2006 of 14 December 2006 

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

protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and 

foodstuffs) OJ L 369 , 23/12/2006 P. 0001 – 0019. 

32. Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року щодо заснування спільного 

регулювання сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певних 

сільськогосподарських продуктів (Council Regulation (EC) No 1234/2007 of 22 October 

2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions 

for certain agricultural products (Single CMO Regulation))  O J L 299, 16.11.2007, p. 1–149  

33. Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 щодо 

визначення, опису, оформлення, маркування та захисту географічних зазначень 

спиртних напоїв і щодо скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89 (Regulation (EC) 

№o 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the 

definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of 

spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89)  OJ L 039 , 13/02/2008 P. 

0016 – 0054. 

34. Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, 

яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1493/1999, (ЄС) № 1782/2003, (ЄС) № 

1290/2005, (ЄС) № 3/2008 і скасовується Регламент (ЄЕС) № 2392/86 і (ЄС) № 

1493/1999 (Council Regulation (EC) No 479/2008 of 29 April 2008 on the common 

organisation of the market in wine, amending Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) 

No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) 

No 2392/86 and (EC) No 1493/1999) OJ L 148, 6.6.2008, p. 1–61. 

35. Регламент Комісії (ЄС) № 417/2008 від 08.05.2008, яким вносяться зміни до Додатків І 

та ІІ Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень 

походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission 

Regulation (EC) No 417/2008 of 8 May 2008 amending Annexes I and II to Council 



Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations 

of origin for agricultural products and foodstuffs)  OJ L 125, 09/05/2008 P. 0027 – 0027 

36. Регламент Комісії (ЄС) № 628/2008 від 02.07.2008, яким вносяться зміни до Регламенту 

(ЄС) № 1898/2006, що встановлює деталізовані правила імплементації Регламенту Ради 

(ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень та зазначень походження 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (Commission Regulation (EC) 

No 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed 

rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of 

geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs) 

OJ L 173, 03/07/2008 P. 0003 – 0005 

37. Регламент Ради (ЄС) № 491/2009 від 25 травня 2009 року щодо внесення змін до 

Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо заснування спільного регулювання 

сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певних 

сільськогосподарських продуктів (Council Regulation (EC) No 491/2009 of 25 May 2009 

amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural 

markets and on specific provisions for certain agricultural products (Single CMO Regulation)) 

O J L 154 , 17/06/2009 P. 0001 – 0056 

38. Директива 2009/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 року 

щодо розробки та продажу природних мінеральних вод (Зміни) (Directive 2009/54/EC of 

the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the exploitation and 

marketing of natural mineral waters (Recast) (Text with EEA relevance) OJ L 164, 26.6.2009, 

p. 45–58 

39. Регламент Комісії (ЄС) № 607/2009 від 14 липня 2009 року, що встановлює деталізовані 

правила імплементації Регламент Ради (ЄС)            № 479/2008, у відношенні 

охоронюваних позначень походження та географічних зазначень, традиційних термінів, 

маркування та представлення певних продуктів сектору вина  (Commission regulation 

(EC) No 607/2009 of 14 July 2009 laying down certain detailed rules for the implementation 

of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and 

geographical indications, traditional terms, labelling and presentation of certain wine sector 

products)  OJ L 193, 24.7.2009, p. 60–139 

 

Топографії інтегральних мікросхем: 

 

40. Директива Ради від 16.12.1986 про правову охорону топографії напівпровідникових 

виробів (87/54/ЄЕС) (Council Directive 87/54/EEC of 16 December 1986 on the legal 

protection of topographies of semiconductor products) OJ L 24, 27.1.1987, p. 36–40 

41. 94/824/ЄС: Рішення Ради від 22.12.1994 щодо подовження правової охорони топографії 

напівпровідникових виробів для осіб з Країн-Членів Світової Організації Торгівлі 

(94/824/EC: Council Decision of 22 December 1994 on the extension of the legal protection 

of topographies of semiconductor products to persons from a Member of the World Trade 

Organization) OJ L 349, 31.12.1994, p. 201–202 

 

Сорти рослин: 

 

42. Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27.07.1994 про права на сорт рослин Співтовариства 
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