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вступ

УкраiЪи> вивчаеться аспiрантами II курсу навчання.
Курс розрахований на поглиблене вивчення механiзму авторськоГо

права, правового регулювання вiдносин у сферi створення i викориСТаННЯ

TBopiB, отриманшI необхiдних навичок квалiфiкацii резУлътаТiВ
iнтелектуаЛьноi творчоi дiяльностi, умов ix правовоi охорони, порядку i
способiв захисту особистих немайнових та майнових авторських ГIраВ.

Предмет курсУ складаюТъ: ocHoBHi принципи авторсъкого права i його

джерела, доктрин€tльнi засади об'ектiв авторського права, сгrецифiка правОВОi

охорони особистих немайновrтх i майнових авторських прав, актуальнi
проблеми суб'ектiв авторського права та використання TBopiB.

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завдання навчальноТ дисциплiни

2.1. Мета вивчення навчальноi дисциплiни
" Метою' вивчення" нав.iальноi дисциrtлiни е глйбоке засвоення Знань

щодо правовоi охорони результатiв iнтелектуалъноi творчоi дiялънОСТi,

Галузь знань 08 <<Право>>

Спецiальнiсть 081 <<Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) рiвенъ
Характеристика навчальноТ дисциплiни

Вид обов'язкова
Кiлькiсть кредитiв EKTS 2

Кiлъкiсть модулiв 1

кiлькiсть змiстових частин J

Загалъна кiлькiсть годин 60
Форма контролю екзамен

Показники IIавчальноi дисциплiни для денноi та заочноi форми
навчання

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки ш ш

Семестр
aJ a

J

Лекцiйнi заняття 24 8

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8 2

Самостiйна робота 28 50

Кiлькiстъ тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4



правового oaцrnro"u""" "iд"оa"", що вини**r" у зв'язку з ik створенням Та

використанням.

2.2. Завдання навчальноТ дисциплiни
У результатi вивчення навч€lльноi дисциплiни аспiрант повинен
1,. Знати:
- науково-теоретичнi та законодавчi положеннrI про авторське право;
- cyTHicHi характеристики та умови правовоi охорони TBopiB;

- правовий статус суб'ектiв авторського права;
- особливостi майнових авторських rrрав та ix обмеження;
- ocHoBHi види порушень авторського права;
- ocHoBHi способ4захи9ту особистих цемайнових та майнових

авторських прав.
2. Вмiти:
- квалiфiкувати види об'ектiв авторського права;
- визначати суб'ектiв авторського права;
- встановлювати дозволенi межi використаннrI TBopiB;
- оцiнювати наявнiсть та характер порушеннrI авторського права;
- застосовувати нормативно-правовi акти для прийЕrIття обЦрунтованих

рiшень у спiрних вiдносинах, що виникають у зв'язку iз створенням та
використаннrIм TBopiB.

2.З. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

+rf'

Nь
Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноlо Jl4Lлслення, анапiзу mа сuнmезу +

зк2 Навuчкu вuкорuсmання н о BimHix iнф орл,tацiйнl,tх i
ко лlун iкацiйн t tx m ехн о л о ziй

+

зкз Зdаmнiсmь провеdення сал,лосmiйнuх dослidэюень на
сучаснолцу piBHi

+

зк4 Зdаmнiсmь dо поu,lуку, оброблення на аналiзу iнфорlwацii з
оiзнtlх dэюерел

+

зк5 З d аmнiсmь zeHe|ryl аmu н oBi iD e| (кр е аmuвнiсmь) +

зкб З d аmн i с mь п|) ацю в аmu в лl i жн ар о d н о лlу н ау ко в о х4у пр о с m о р i +

зк8 +

зк9 зdаmнiсmь прuсmособуваmuся dо HoBttx змiн у правовоJйу

реzулюваннi

+

зк10 Ул,tiння з Hoтl,tx dослidнuцьклlх позuцiй формулюваmu
за2альну меmоdолоziчну базу власно?о науково2о
dослiduсення, усвidолtлюваmu йоzо акmуальнiсmь, меmу i
значення dля розвumку сферu iнmелекmуальноt власносmL

+



iHu,tux zалузей Hayчu, суспiльно-полimuчноzо, економiчноzо
э!сl,!mmя, н ацi о н альн о i' ч u с в i m о в о | dyx о в н о i' ку л ьmур u

зк11 Ул,tiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu науковuх
dослiduсень у HayчoBllx сmаmmях mа mезсIх, опублiкованuх як

у фаховuх вimчuзнянuх BuDaHHltx, mак i у BudaHHstx, якi
вхоdяmь dо лtiэtснароdнй ноукомеmрuчнЙ баз

+

Фк - фаховi компетентностi
Фк1 З d аmнi с mь ф ор л,tулю в аmu н ауко ву пр о б л е му, р о б оч i z iп о m е зu

dослidлсуваноi проблелlu, u,!o переdбачае zлuбоке
переос7,1uслення нсlябнuх mа сmворення новuх цiлiснttх знань
mа/аб о пр о ф е сiйн ot пракmuкu

+

Фк2 mа аналiзуваmu правовi
aчmlt, dокmрuнальнi

Ул.liння збuраmu, опрацьовуваmu
duсерела (нормаmuвно-правовi
duсерела, суdову пракmuку)

+

Фк4 Зdаmнiсmь do опрацювання mа аналiзу iнфорлtацii dля

правово?о d ослidэюення ;

+

Фкб Знання dокmрuнальнtlх пidхоdiв у zалузi dослidэюення,

форлlулювання Jwеmu власноzо HayKoBozo dослidэtсення як
склаd ов ot заzсаhноцuвiлiз ацiйноzо процесу

+

Фк7 +

Фк8 зdаmнiсmь зdiйснюваmu анацiз законоdавчuх mексmiв mа |х

експерml,ву

+

Фк9 Веdення diалоzу й арzулtенmування пid час Hayчorllx i diловtlх
duскусiй, переzоворiв, суdовuх dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

суdах mа iHu,tux ор2анах

+

Фк10 Зdаmнiсmь do напuсання науковоzо dослidэюення з правовоi
проблемаmuкu або сmаmmi у фахове вudання

+

Фк 11 !осmаmне знання iнозелlноt lvtoBu dля чumання, пuсання mа
преdсmавлення сmаmей, а mакоэtс спiлкування з iнu,tuлиu

н ауковцrlлlu mа пр акmuкал,lu

+

Фк 12 Знання меmоdолоziчнtм прuнцuпiв mа меmоdiв правовоzо
dослidэюення

+

. 2.4. Результати навчанняза дисциплiною:

резчльтат навчання
(I. знати; 2.Ъмiти; 3 - комчнiкачiя; 4.

aBToHoMHicTb та вiдповiда"rьнiсть)
Форми (таlабо методи

i техlrологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiпюванпя та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод резчльтат навчання

1,1 Знаmu: науково-теоретичнi
та законодавчi положенЕя tIро

авторське право; cyTHicHi
характеристики та умови
правовоi охорони TBopiB;

правовий статус суб'ектiв
авторського права;

лекцiя, celwiHapcbKe
заняmлпя, самосmiйна
робоmа

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

10%

1.2 знаmu; особливостi майнових
авторськйх прав " та' ix

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, tаtпосmiйна

Експрес
опumування,

10%



обмеження; ocHoBHi види
порушень авторського права;
ocHoBHi способи захисту
особистих немайнових та
майнових авторських прав.

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

2. ]. Вллimu: квалiфiryъати види
об'ектiв чlвторського права;
визначати суб'ектiв авторського
права; встаIIовлювати дозволенi
межi використаншI TBopiB;

оцiнювати наявнiсть та характер
порушення авторського прЕIва

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саtwосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmубання,
dоповidi,
наукова робоmа,
розв'жання
заDач

15%

2.2. Влlimu: дослiджувыlи та робити
висновкr,f щодо змiсtу праЪових
концепцiй, доктрин тлумачення
сугностi авторських прав;
застосовувати нормативно-
правовi акти дJIя прийняття
обrрунтованих рiшень у спiрних
вiдносинах, що виникalють у
зв'язку iз cTBopeHHrIM та
використанням TBopiB.

Лекцiя, cewtiHapcbKe
заняmmя, "сайосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,
роз6'язання
заdач

10%

3.1. Гра:rлотно i точно форlwулюваmu
mа вuсловлюваmu cBoi позицiТ,
нzlлежним чином ix
обrрунтовувати та брати уt{асть в
арг}ментованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi об'ектiв
авторського права & 1

сел,tiнарське
заняmmя, салwосmiйна

робоmа

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

10%

з.2. Браmu у{асть
дискусiйних

в обговореннi

правозастос)rвzlння,
охорони й захисту
прав

питань
правовоi

авторських

CeMiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

l0%

1. ]. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати Ti з

позицiй настулIIостi та новизни,
використовувати cyracHi
iнформацiйнi технологii i бази
даних при визначеннi специфiки
охорони та захисту авторських
прав

лекцiя, семiнарсъке
заняmmя, сал,цосmiйна

робоmа, експрес
опulпування,
пidсумкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'язання
заdач, наукова

робоmа

]0%

4.2. ВuзначаЙu mа diслiduфваmu
проблеми правового

регуJIювання авторського права;

зdiйснюваmu поluук шляхiв

удосконzrлення ttвторського
права

Лекцiя, сейiнарське
заняmmя, саlпосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова
робоmа

]0%

4.3. Форlчtуваmи правовi позицii для Лекцiя, ceMiHapcbKe Експрес 15%



розв'язання проблем i
IIрактичних ситуацiй у сферi
авторського права

заняmmя, салwосmiйна

робоmа

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

2.5. СпiввЦношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними резульТатами
навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.

Пр огр aMHi р езультати навчання (Спецiа-тьнiсть 08 1 <dфаво>)

ПРН 1 Влliння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнuх Hayчoыrx dо слidасеннях
mа у про ф е сiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вмiння ?асmосовуваиu прцнцuпu
HayKoBot mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 5 Вмiння спiлкуваmuся в diшtоzовому
peucllпti з шuрокою науковою спiльноmою
mа zроллаdськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноi diялtьносmi, в mому чuслi i на
wtiэtснароdнол,tу piBHi, 0 емонсmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв пpoBiDHllx
зарубiэюнuх вченLlх, полоэtсень HayшoBьlx

шкiл mа фунdалленmальнi працi у zалузi
d ослidження, ф орпtулюв аmu Jиеmу

власно2о науково?о dослidэюення як
сюt ad о ву з а?альноцuв iлiз ацiйно 2о пр оце су

+ + +

ПРН 7 Вл,liння зdiйснюваmц процеrdуру

в сmановлення iнф орл,tацiйноt цiнносmi
duсерел ulляхоfo, порiвняльноzо аналiзу з
iнu.luлtu dэюерелалlu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр ез е нmу в аmu р езульmаmu с в otx
d о слidжень на пtiэtснароdнuх HayчoBllx
кон ф ер енцi;tх, с eMiH ар ах, пракmuчн о

вuкорuсmовуваmu iнозеллну л,tову (в перurу

черzу - анzлiйську) у науковiй, iнновацiйнiй
diялtьно сmi, у сферi iнmелекmушъноt
власносm| а mакоъlс у пеdаzоziчнiй
diяльносmi

+ +

ПРН l0 Вмiння iнiцiюваmu,
ор zанiз о вув аmu m а про в о dumu KofuIruleKcHi

d о слiduсення у сф epi iнmелекmушън ot

+

tr-



3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. Парадигма авторського права в цифрову епоху
Тема 1. Авторське право та його джерела.
Тема 2. Загальна характеристика i види об'ектiв авторського права.

Тема 3. Об'екти, якi не мають авторсько-правовоi охорони.
Тема 4. Виникнення авторського права.

змiстовий модуль 2. Правовий стаryс суб'сктiв авторського права
Тема 1. Суб'екти авторського права.
Тема 2. Особистi немайновi права автора.
Тема 3. Особливостi майнових авторсъких прав

зласно cmi, в zалузi науково-d о слidнuцькоt
mа iнновацiйноt diялlьносmi, якi прuвоdяmь
do оmрuл,tання новuх знань
ПРН 12 Вмiння спiлкуваmuсь в

diалоzовол,tу реэюuмi з u,luрокою науковою
спiльноmою mа zроллаdськiсmю в певнiй
zалузi н ауко в о t mа/ аб о пр о ф е с iйноt
diяLtьносmi

+ +

ПРН 13 Влliння квалiфiковано
Bid о бр аэtсаmu р е зульmаmu н ауко Bltx

dослidэюень у науковuх сmаmmяц
опублiкован1,1х як у фаховuх вimчuзнянuх
вudаннstх, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь dо
rпiэtснаооdнлlх науко74еmрuчнuх б ж

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
суч acHi iH ф орл,аацiйнi mа KolvtyHiKamuBHi

mехнолоzii прu спiлкув aHHi, о бмiнi
iнфорпtацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпр еmацit d эю ер ел ; зd iйс ню в аmu
публiкацiю dжерел з dоmрuлwаннял.l

о сн о внuх архе о zp аф iчнuх пр aqlul

+ + +

ПРН 15 Вл,liння з Horux dослiOнuцькtlх
по зuцiй ф орлtулю в аmu з aza,lb+y
меmоdолоziчну базу власноzо науково2о
d о слidэю ення, у св id олплюв аmu йоzо
акmуальнiсmь, меmу i значення dля

розвumку iHu,tux zа,lузей наукu, суспiльно-
полimuчноZо, еконол|iчноzо жLtmmя,
палt'яmко oxopoHHoi mа л,tузеЙноi

diяльносmi, нацiональноi чй cBimoB ot
dуховно[ mа маmерiальноi кульmурu

+ +

ПРН 1б Вмiння iнiцiюваmu,
орzанiз о вув аmu mа пр о в о dumu кол4rшекснi

d о слid ас ення у с ф epi iнmелекmу альн oi
вл асн о сmi, в zалуз i н ауко в о -d о слid нuцькоi
mа iнновацiйноt diяльносmi, якi прuвоDяmь
dо оmрtшлання новuх знань

+ + +

r*



Тема 4. Обмеження майнових прав автора.
Тема 5. Строк дii авторського права.
Тема 6. Розпорядження шравами на TBip.

Змiстовий модуль 3. Актуальнi проблеми захисry авторського права

4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин
денна ф|орма заочна Ьорма

усього у тому числi усього у тому исл1

л п с.р. л п с.р.

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

змiстовий модуль 1. Паради lма авторського права в циф )ову епоху
Тема 1. Авторське право та
його джерела

6 2 4 4 4

Тема 2. Загальна
характеристйка t види dб' eKTiB
авторсъкого права

4
'::

2 4 2 2

Тема 3. Об'екти, якi не мають
авторсько-правовоТ охорони

4 2 2 4 4

Тема 4. Виникнення
авторсъкого права

6 2 4 4 4

Разом за змiстовим модулем 1 20 8 2 10 16 2 2 |2

Змiстовий модyль 2. Правовий статyс субОектiв авторського п рава
Тема 5. Суб'екти авторського
права

4 2 2 6 2 4

тема 6. особистi немайновi
права автора

6 2 4 6 6

тема 7. особливостi майнових
авторськихправ 

* 1

4 2 6 2 4

тема 8. обмеження майнових
прав автора

6 2 4 6 6

Тема 9. Строк дii авторського
права

4 2 2 4 4

Тема 10. РозпорядженнrI
правами на TBip

6 2 4 4 4

Разом за змiстовим модулем 2 30 |2 4 |4 з2 4 28

Змiстовий модуль 3. Актуальнi проблем qахисту авторсш права
Тема 1 1. Види порушень
авторського права

6 2 4 6 6

Тема 12. Форми i способи 4 2 2 6 2 4

+1 t*



захисту авторсъкого права
Разом за змiстовим модулем 3 10 4 2 4 I2 2 10

Усього годин 60 24 8 28 б0 8 2 50

Ns
зlrt

назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1 Загальна характеристика i види обОектiв
авторського права. Форма i змiст в
авторсъкому правi. Ознаки твору. Первиннi i
похiднi твори. СфжбоВi твори. Частиfiа
твору, яка мае самостiйне значення.

2

2 Суб'екти авторського права. Загальна
характеристика суб'ектiв авторського права.
Автори TBopiB. Автори похiдних TBopiB.

Упорядники збiрникiв. Спiвавтори. Особи,
якi набули майнове право на пiдставi
договору або закону.

2

a
J Особливостi майнових авторських прав.

Змiст майнових авторських прав. Види i
форми використаннrI TBopiB. CyTHicTb
виключних майнових прав. Право
слiдування. Право на отриманнrI авторськоi
винагороди. ВичерпанIuI майноёццлЕд.

2

4 Форми i способи захисту авторського
права. Самозахист авторського права.
Юрисдикцiйна форма захисту. Способи
захисту особистих немайнових i майнових
авторських прав. Захист авторського права
при порушеннlгх у мережi IHTepHeT.

2

Усього 8 2

5. Теми семiнарських занять

б. Самостiйна робота

J\ъ

зlл
назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1 4 4

2



у сферi авторського lrрава. Угода про
асоцiацiю та проблеми iмплементацii if
положенъ. OcHoBHi принципи авторського
права.

2 ОбОекти, якi не мають авторсько-правовоТ
охорони. Пiдстави виведення об'ектiв з-пiд
авторсько-правовоi охорони. Види об' eKTiB,

що не сiхороняюriс", ,А ," хара*rер"й"i*

2 4

J Виникнення авторського права. Момент, з

якого виникае авторське право. Способи

фiксацii моменту створення твору.
Процедура державноi реестрацii авторського
права.

4 4

4 СубОскти авторського права. Загальна
характеристика суб' cKTiB авторсъкого права.
Автори TBopiB. Автори похiдних TBopiB.

Угrорядники збiрникiв. Спiвавтори. Особи,
якi набули майнове право на пiдставi

договору або закону.

4

5 Особистi немайновi права автора. Право
авторства. Право На iмlя, псевдонiм Td

aHoHiMHicTb. Право на недоторканнiсть
твору. Право доступу до оригiнаIIу твору
образотворчого мистецтва. CytacHi тенденцiТ

до розширення перелiку особистих
немайнових авторських прав.

4 6

6 Особливостi майнових авторських прав.
Змiст майнових авторських прав. Види i
форми використаннrI TBopiB. Сутнiстъ
викJIючних майнових прав. Право
слiдування. Право на отриманнrI aBTopcbKoi
винагороди. ВичерпаннrI майнових прав.

4

7 Обмеження майнових прав автора.
Триступеневий твст за Бернською it

конвенцiею. Види вiльного використаннrI
TBopiB. Правила цитуваннrI. Створення
пародiй, карикатур i попурi. Iншi види
обмеження майнових прав aBfopq:_

4 6

8 Строк дiI авторського права. Загалъний i
спецiальнi строки чинностi авторсъкого
права.

2 4

9 Розпорядження майновими правами на
TBip. OcHoBHi положення договорiв у сферi
авторського права. IcToTHi умови

4 4



авторського договору. Передача прав на TBip.

Вiдчуження правна TBirp. Створення твору за

договором замовлення.
10 Види порушень авторського права.

Поняття плагiату, пiратства, контрафакцiТ.
Характеристика iнших видiв порушення
авторського права.

4 6

11 Форми i способи захисту авторського
права. Самозахист авторського права.
Юрисдикцiйна форма захисту. Способи
захисту особистих немайнових i майнових
авторських rrрав. Захист авторсъкого права
при порушеннях у мережi IHTepHeT.

4

Усього 28 50

7. Методи навчання

При проведеннi лекцiй з метою здiйснення наочних iлпоСтРаЦiЙ Та

забезпеЧеннrI засвоеннЯ матерiалУ викорисТовуються мультимедiйнi
презентацii та аудiовiзу€ulъна продукцiя, шроводиться робота В ГРУПах. На
семiнарСъкиХ занrIтЬ вiдбуваеТься розв'язаннrI ситуацiйних завдань, розбiр та

вирiшення кейсiв.

8. Методи контролю

Контроль знань аспiрантiв проводиться у таких формах: еКСПРеС-

опитування, доповiдь (повна вiдrrовiдь на питання), доповненнrI вiдповiдi,
вiлъна дискуёiя, виконаЪня ifrдивiдуальногd завдання, Ьирiшеннrl ЗаДаЧ.

9. критерii оцiнювання результатiв навчhння аспiрантiв

Оцiнювання знаНь аспiрантiв здiйснюеться за результатами реа;riзацiТ
методiв контролю знанъ на семiнарських заIuIттях.

Максимальна кiлькiсть балiв, яку аспiрант може набрати

результатами поточного контролю, становить 60 балiв. Максимальна
кiлькiсть балiв, яку аспiрант може набрати за результатами пiдсумкового
контролю, становить 40 балiв. Загалъна максим€UIьна кiлькiсть балiВ за

результатами вивчення дисциплiни може становити 100 балiв.

Поточний контроJъ та самостiйна робота Пiдсумковий
контроль
(екзаллен)

Сума
Змiстовrпrй модуль l змiстовий

модуль З

т1 т2 тз т4 т5 тб т7 т8 т9 т10 т11 T12 40 100

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5



opieHToBHi форми контролю знанъ на лекцiях i семiнарсъких заняттях

та iх оцiнка:
- експрес-опитуваннrI - до 3 балiв;
- доповiдь (повна вiдповiдь на питання) - до 5 баrriв;

- доповнення вiдповiдi - до 2 баrriв;
- }п{асть у дискусiТ - до 2 балtв;
- виконання iндивiдуЕtльного завданнrI - до 5 балiв;
- вирiшенrrя задачi - до 5 балiв;
- мiнiмрльний бацзащасть в ceMiHapýbкoмy заняттi - 1.

Шкала оцiнювання

Сума балiв за
Bci види
навчальноi
дiяльностi

Оцiнка за нацiонzlльною шк€tlrою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано
82-89 добре
74-8t
64-7з задовiльно
60-бз
з5-з9 незадовiльно з t* -

можливiстю повторного
скJIаданнrI

не зараховано з
можливiстю
tIовторного скJIадаЕня

0-з4 незадовiльно з

обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни

не зараховано з
обов'язковим
повторним вивченнrIм

дисциплiни

10. Рекомендована лiтераryра

Базова лiтераryра:
1. Дфанасьева к. о. Авторське право: практ. посiб. Киiв: ATiKa, 200б.

2. БЬнтли л., Шерман Б. Право интеллектуальноЙ собственности.
Двторское право: учебник. Пер. с англ. в. Ф. Вольфсона. Санкт-Петербург:

, Юридический центр Пресс, 2004. t*

3. Бутнiк-Сiверський с. о. Спадкування прав iнтелектуальноi
власностi: монографiя. КиТв: нд IB НАПрЕIУ, нвП IHTepcepBic, 2013.

4. Войниканис Е. А. Право интеллектуальной собственности в

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости: монография. Москва:
ЮрЙспруденция, 201,3.^ з: Щоговiрнi форми розпоряДженнrI майновими правами на об'екти
авторського ,rpu"a: *ъ"о.рафiя lкол. aBTopiB; за наук. ред. Мироненко н.м.
КиТв: IHTepcepBic, 2014.

О. ДроО'язко В. С., ,Щроб'язко р. в. Право iнтелектуальноi власностi:

навч. посiбник. Киiв: Юрiнком IHTep, 2004.



7. Iнтелекту€rльна власнiсть: навч. посiбник для студ. вищих наВЧ.

закладiв / В. М. Боковня, В. I. Василенко, Б. М. Гук та iншi. Черкаси:
Чабаненко Ю. А.,20|4.

8. Коваль И.Ф. ЗащиТа прав интелfiектуальноЙ собственности: учеб.
пособ. / гrод общ. ред. Е. П. Орлюк. Киев: Лазурит-Полиграф, 2010.

9. Jfuгlцик Щ. Авторское право и смежные права / пер. с фр. Москва:
Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.

10. Основи iнтелекту€lJIьноТ власностi: навч. посiбник / О. П. ОрлЮК
(кер. авт. кол.), д. О. КодиНець, Ю. В. HociK та iH.; за ред. о. п. Орлюк.
Киiв: IHTepcepBic, 20 1 6.

11. Право iнтелектуальноi власностi: академ. курс. Пiдруrник для
студентiв вищих навчzшьних закладiв / О. А. Пiдопригора, О. Б. БУТНiК-
Сiверський, В. С. ,Щроб'язко та iH.; За ред. О. А. Пiдопригори, О. Д.
Святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. Киiв: IH Юре, 2004.

12. Право iнтелекту€tпьноi власностi: акад. курс: пiдруч. для студ.
вищих навч. закладiв / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнiк-Сiверський
та iH.; за рЬд. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. КиiЪ: IH Юре, 2007.

13. Свiтличний О. П. Право iнтелект,уальноi власностi: пiдрl"rник.
Вид. 2, змiн. i доп. КиiЪ: НУБiП УкраiЪи, 20|6.

t4. Сергеев А. П. Право интеллектуальноЙ собственности В

Российской Федерации. 2-е изд. Москва: Проспект , 200t.
15. Судариков С. А. Интеллекryальная собственностъ: монография.

Москва: Издательство деловой и уT ебной литературьт,2007.
16. Штефан Д. С. Авторське право i сумiжнi права: особливостi

правовоi охорони, здiйсненнrl та захисту: монографiя. Киiв: IHTepcepBic,20|7.

Щопомiжна лiтература:
1. Басай О. В. Класифiкацiя майнових прав у сферi авторського права.

П i в d енн оукр а iH с ькuй пр а внuчuй ча с опuс . 20 t 4 . J\Ъ 4.
2. Вахонева Т. М. Вплив мiжнародного lrрава на формування та

IIравову охорону авторських i сумiжних прав в YKpaiHi. дльlианах
мiэrcнароdноао права.20|6. Вип. 11. r* ,

3. Ващинець I. I. Щивiльно-правова охорона аВторських прав в умоВах
розвитку iнформацiйних технологiй: автореф. дис... канд. юрид. наук. Киiв,
2006.

4. Греков е. Д. Двторське право на твори архiтектури: автореф. д"с...
канд. юрид. наук. КиiЪ, 2007.

5. ,Щенисова Р. О. Авторське право на сJý/жбовi твори. Проблемu
законносmi. 20|1. Вип. 1 15.

6. Щроб'язко В. Конвенцiйна охорона авторськ!tх прав у БернсъкiЙ i
Всесвiтнiй конвенцiях. Теорiя i пракmuка iнmелекmуальноt власносmi. 20|7.
Ns 2.

7. Еннан Р. Загальнi засади гIравового реryлювання iнтелектуальноi,
творчоi дiяльностi. Теорiя i пракmuка iнmелекmуальноi власносmi.20t5. Ns 6.

8. Зеров к. о. Самозахист авторсъкого права на твори, розмiщенi в

мережi Iнтерцет . Часопl,tс цuqiлiсmuкu. 20tQ" Вип. 20. ,



9. Илларионов В. С. Авторские права на музык€IJIъные произведения,

распространенные в сети Интернет: автореф. дис. канд. юрид. наук.
Москва, 20|3.

10. Капiца Ю. Формування единого цифрового ринку в
европейському Союзi та модернiзацiя охорони авторського права. Юрuduчна
YKpaiHa. 20|6. J\Гэ 5-6.

11. Комзюк Л. Т. OcHoBHi тенденцii гармонiзацii авторського права
СС. Iнфорлtацiя i право. 2012. J\b 1.

12. Кирилюк А. В. Правовий статус суб'ектiв авторського права у
мережi IHTepHeT. Часопuс цuвiлiсmu,кu.2016. Вип. 20.

13. Малiновська I. М. Охорона прав на базу даних у цивiльному правi
' УкраiЪи: автореф. дис. ].. каfrд. юрид. HayK.YapKiB, 2013.

14. Петренко С. А. Правова охорона комп'ютерноi про|рами як
об'екта iнтелектуальноi власностi: шляхи розвитку: автореф. дис. ... канД.
юрид. наук. КиiЪ,2010.

15. Петренко I. Охорона та захист авторських прав на н€Iзву

лiтературйого твору. Судова практика в УкраiЪi та iнших краiЪах. Теорiя i
пракmuка iнmелекmушlьноt власносmi. 20t8. J\b 1.

16. Савич С. С. Авторське право у цифровому середовищi: проблема
моноrrолii правовласника та забезпечення умов вiльного використаннlI TBopiB.
Бюлеmень MiHicmepcmBa юсmuцit YKpaiHu. 20t5. J\Ъ 1.

|7. Сорока Н. ,Щжерела авторського права та сумiжних прав у
европейському Союзi. Вiснuк Львiвськоzо унiверсumеmу. Серiя: Мiэюнароdнi
BidHocuHu. 20|4. Вип. 3 5.

18. Троцька В.М. Особливостi вiльного використання TBopiB дJuI
- cTBopeHHrI пародiй. Теорiя i пракmuка iнmелекmуаJlьноi власносmi.201-7 . j\Ъ 1.

19. Харитонова О. I. Iнформацiйнi технологii та aBTopcbкi права:
cl"racHi виклики. Часопuс цuвiлiсmuкu. 20t7 . Вил. 26.

20. Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права i
сумiжних прав у мережi IHTepHeT: огJuIд законодавчих новел. Теорiя i
пракmuка iнmелекmуальноi власносmi. 201_7 . J\b 3.

2|. Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в
УкраiЪi. Пidпрuеwtнч,lцmво, еоспоdарсmво i право.2016. J\Ъ 9.

13. Iнформацiйнi ресурси

Законодавство УкраiЪи у сферi iнтелекryальноi власностi:
http ://ndi iч,оrg.uаlшm/dý а] nisУzakorri*ukraini/zal*orry-ukraiщii

Мiжнароднi договори у сферi iнтелекryальноi власностi:
httр:l/rл*j.iiъ, Le ai*j ji 

i *] п i st/za]<шп i u lq э,аi ж ilлiз i l,:rэ

ApxiB HoMepiB журнашу <<Теорiя i практика iнтелектуальноТ
власностЬ: htФ;l1wl\,п&r"iцр{qjацш]а1,9rglцklсаtФж цуlfi;:qh}y ýqщ€riyl

Нацiональна бiблiотека УкраiЪи iMeHi В. I. Вернадського: wrvчv,пЬuv,*tоl,.tt*ti


