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Народився 8.04.1948 р. у с. Синівка Липоводолинського 
району Сумської області.

У студентські роки закінчив (1970 р.) Другі державні 
вечірні 3-річні курси іноземних мов м. Києва (англійська 
мова).1971 року закінчив Київський ордена Леніна держав-
ний університет ім. Т.Г. Шевченка. Спеціальність — еко-
номіст-географ, викладач географії. Після університету 
служив командиром мотострілецького взводу на радянсько–
китайському кордоні на Далекому Сході (1971—1973 рр. ). 
Потім навчався в аспірантурі (1973—1976 рр.). 23 грудня 
1976 р., захистив дисертацію «Економічний механізм впро-
вадження нової техніки у промисловості США» на здобуття 
наукового ступеня кандидата економічних наук. Працював 
в інститутах Академії наук УРСР і галузевих науково-до-
слідних установах (1976—1992 рр.). Вчене звання старшого 
наукового співробітника присвоєно 1991 року. Того ж року 
закінчив Центральний інститут підвищення кваліфікації 
керівних працівників і спеціалістів народного господарства 
у галузі патентної роботи (ЦІПК, спеціальність — патентоз-
навець).
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Дисертацію: «Економічні проблеми промислової власності 
(патентно-ліцензійної роботи)» на здобуття наукового ступеня 
доктора економічних наук захистив 27 квітня 1992 р. Впродовж 
2,5 років (1992-1995 рр.) був на державній службі начальником 
управлінь (Держпатент України і Антимонопольний комітет 
України).

3 квітня 1995 року – на викладацькій роботі. 23 жовтня 
2003 року присвоєно вчене звання професора. Відмінник освіти 
України (2004 р.). 

Автор багатьох книг, брошур, статей у сфері міжнародної 
економіки, права, історії, географії, англійської мови.

У липні 1994 року відвідав з двотижневою поїздкою Данію 
і Бельгію у складі делегації українських урядових посадовців у 
рамках проекту з Європейської енергетичної хартії.

У березні 1995 року перебував два тижні в банку «Хамброс» 
у Лондоні в рамках проекту фонду «Know-How» британського 
Міністерства закордонних справ.

Під час роботи на посаді декана факультету правничих наук 
Києво-Могилянської Академії, в 1995 році три місяці перебував 
у США. Основне місце перебування — юридичний факультет 
Бальтиморського університету (штат Меріленд). Відвідав також 
університет штату Луїзіана і Південний університет у столиці 
штату Луїзіана місті Батон Руж та Колумбійський універси-
тет у Нью-Йорку. Відвідини США відбулися у рамках проекту 
American Bar Association. Результатом стажування в США було 
створення ессе про антитрестовське законодавство США.

Перебування в США згодом спричинило появу великої низ-
ки навчальних посібників і підручників.

1998 року відвідав Ланкастерський університет (Велика 
Британія) з двотижневою програмою.

Зазначені вище зарубіжні відрядження відбувалися на кон-
курентних засадах, де вирішальним чинником було знання 
англійської мови.
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Народилася 21.11.1983 р. у місті Києві. В 2006 році за-
кінчила Україн сько-Арабський інститут міжнародних 

відносин ім. Аверроеса Міжрегіональної Академії управління 
персоналом (МАУП) за спеціальністю «Менеджмент зовніш-
ньоекономічної діяльності» і отримала освітньо-кваліфікацій-
ний рівень магістр (диплом з відзнакою). У 2009 році закінчила 
докторантуру МАУП за спеціальністю «Економіка» та здобула 
наукову ступінь доктора філософії в галузі економіки. Трудова 
діяльність розпочалася з лютого 2006 року. З того часу працю-
вала у МАУП на адміністративних та викладацьких посадах. 
Зокрема, з жовтня 2009 р. по квітень 2012 була деканом фа-
культету стаціонарних форм навчання Українсько-Арабського 
інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса, 
МАУП, м. Київ.

20 вересня 2011 року здобула на засіданні Вченої Ради 
МАУП науковий ступінь доктора наук в галузі економіки за 
темою «Економічна дипломатія як інструмент зовнішньої 
торгівлі». 

Автор низки книг у співавторстві і статей у сфері менедж-
менту зовнішньоекономічної діяльності, міжнародних еко-
номічних відносин, права зовнішньоекономічної діяльності, 
інтелектуальна власність, історія держави і права.

21 червня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття на-
укового ступеня кандидата юридичних наук. Тема : «Правове 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
господарювання». 

2015 року одноосібно опублікувала у київському видавни-
цтві «Центр учбової літератури» навчальний посібник «Зовніш-
ньоекономічна діяльність», т. 2.
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2013 року автори цієї книжки опублікували у київському 
видавництві «Центр учбової літератури» свій навчаль-

ний посібник-довідник «Інтелектуальна власність». Його об-
сяг — 382 сторінки. Була спокуса перевидати книгу, включивши 
в неї нові розділи. Вона б виявилася досить великою за обсягом, 
а значить — дорогою. До уваги бралося й те, що у багатьох чи-
тачів в бібліотеках вже була перша книга і мати її розширений 
варіант — не є найкращим виходом із ситуації. Тому співавтори 
дійшли висновку, що найкращий варіант — це створити нову, 
незалежну від першої, книгу. У тому разі, коли буде попит на 
першу книгу, то виготовити її додатковий наклад не складає 
якихось непередбачених проблем.

З цією метою слід звертатися до керівника видавничих про-
ектів «Центру учбової літератури» Сладкевича Богдана Анатолі-
йовича за телефоном (067) 393-33-34. Щодо сприяння у виданні 
книги можна також, у разі потреби, звернутися до співавтора 
цієї книги, — Івана Івановича Дахна, — за телефоном (044) 494-
47-32 з переключенням на 14-27.

Навчальний посібник-довідник «Інтелектуальна власність» 
(К.: Центр учбової літератури, 2013. — 382 с.) мав таку струк-
туру.

Передмова       7
1. Історія правової охорони інтелектуальної власності 13
1.1. Копірайт (авторське право та суміжні права) 15
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 1.1.2.4. Перші багатосторонні конвенції у сфері 
  суміжних прав      34
 1.1.2.5. Договори Всесвітньої організації 
 інтелектуальної власності 1996 року   36 
 1.1.2.6. Європейський Союз     38 
1. 2. Винаходи       40
1.3. Корисні моделі      47
1.4. Промислові зразки      49
1.5. Топографії інтегральних мікросхем   52
1.6. Рослини       55
1.7. Товарні знаки      60
1.8. Вказівки (зазначення) походження товарів  72
1.9. Сервісні та інші знаки     75
 1.9.1. Специфіка послуг     75
 1.9.2. Знак обслуговування (сервісний знак)  76
 1.9.3. Сертифікаційний знак    76
 1.9.4. Колективні знаки     77
2. Нормативні акти України з питань інтелектуальної 
 власності       80
2.1. Багатоаспектні акти     80
2.2. Сорти рослин      89
2.3. Винаходи і корисні моделі     92
2.4. Промислові зразки      92
2.5. Знаки для товарів і послуг     92
2.6. Авторське право і суміжні права    94
2.7. Топографії інтегральних мікросхем   97
2.8. Вказівки походження товарів    97
2.9. Секрети виробництва     97
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2.10. Міжнародні акти      97
3. Розважальна інформація про інтелектуальну 
 власність       100
4. Інформація про діяльність Дахна Івана Івановича  
 у сфері інтелектуальної власності    158
5. Наукові анекдоти, тости і жарти    161
6. Перелік літератури з інтелектуальної власності  174 
7. Зміст вітчизняних книг з інтелектуальної 
 власності       177
7.1. Карпенко О.Д. Держава та промислова власність: 
 організаційно-правові питання (1999)   177
7.2. Захист прав інтелектуальної власності: досвід 
 Сполучених Штатів Америки (2003)   178
7.3. Селиванов М. В. Защита прав на компьютерную 
 программу: теория и практика (2004)   179
7.4. Гордієнко С.Г. Забезпечення інтересів України  
  в сфері захисту інтелек туальної власності:  
  нормативно-правове регулювання (2008)   181
7.5. Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність 
 (2008)        181
7.6. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність (2008)  183
7.7. Афанасьева К. О. Захист інтелектуальної власності  

в шоу-бізнесі (2009)      187
7.8. Філик Н.В., Козирєва В.П. Право інтелектуальної  

власності (2009)      189
7.9. Крижна В.М., Яркіна Н.Є. Право інтелектуальної  
  власності України (2010)     190
7.10. Валлє В. Парадокси права інтелектуальної  
  власності (2010)      191
7. 11. Валлє В. Спадок Джеймса І та королеви Анни:  
  охорона інтелектуальної власності у часі  
  й просторі (2011)      192
7.12. Лазебний В.С., Розорінов Г.М., Толюпа С.В.Основи 
 інтелектуальної власності та її захисту (2011)  194 
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7.13. Кравець В. Р., Олюха В. Г. Право інтелектуальної  
  власності (у запитаннях і відповідях) (2012)   197
7.14. Дахно И.И. Интеллектуальная собственность в США. 

 Англо-русский глоссарий по интеллектуальной  
  собственности (2012)      198
 7.15. Дахно І.І. Патентознавство (2012)   200
8. Антиконтрафактна торговельна угода   202
9. Глоссарий АСТА по интеллектуальной 
 собственности      246
10. Досвід США у патентно-ліцензійній сфері   246
10.1. Патентно-ліцензійна робота в системі 
 маркетингу       268
10.2. Методи роботи патентних і ліцензійних  
  підрозділів американських компаній   268
11. Наука і техніка СРСР очима американців   276
12. Франчайзинг (франчиза)     303
12.1. Зміст начальних посібників та розділів  
  навчальних посібників про франчайзинг   304
 12.1.1. Дахно І.І.      304
 12.1.2. Мюррей Я.      304
 12.1.3. Трофименко Л.С. Гац О.О.    308
 12.1.4. Ярошевич Н.Б. та ін.     309
 12.1.5. Кузьмін О.Є. та ін.     310
 12.1.6. Дахно І.І,, Барановська В.М.    311
12.2. Предметний вказівник з франчайзингу    312 
12.3. Зразок угоди      322 
 12.3.1. Franchise Agreement     322
 12.3.2. Франчизна угода     351

У «Передмові» до згаданого вище навчального посібника-до-
відника надавався розгорнутий зміст навчального посібника 
І.І. Дахна «Право інтелектуальної власності», опублікованого 
«Центром учбової літератури» 2006 року. За потреби можливим 
є виготовлення невеликих додаткових накладів і цієї книжки.



Книги, які можуть вас зацікавити

Закон України "Про
Національну поліцію",
"Про дисциплінарний
статут Національної

поліції України"

Авторське право та
суміжні права в Україні.

Їх захист та
відповідальність

Хартія прав людини.
Збірник законодавчих

актів. Алерта

Конвенція про захист
прав людини і

основоположних
свобод. Збірник

законодавчих актів.
Алерта

Перейти до галузі права
Інтелектуальна власність

https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/zakon-ukrayini-pro-nacionalnu-policiyu/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava-v-ukraini-ikh-zakhist-ta-vidpovdalnist/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava-v-ukraini-ikh-zakhist-ta-vidpovdalnist/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava-v-ukraini-ikh-zakhist-ta-vidpovdalnist/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava-v-ukraini-ikh-zakhist-ta-vidpovdalnist/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/avtorske-pravo-ta-sumizhni-prava-v-ukraini-ikh-zakhist-ta-vidpovdalnist/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/khartya-prav-lyudini-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/khartya-prav-lyudini-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/khartya-prav-lyudini-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/khartya-prav-lyudini-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/konventsiya-pro-zakhist-prav-lyudini-i-osnovopolozhnikh-svobod-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://jurkniga.ua/konventsiya-pro-zakhist-prav-lyudini-i-osnovopolozhnikh-svobod-zbirnik-zakonodavchikh-aktiv-alerta/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96.+%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BEc%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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