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вступ

навчальна дисциплiна <<Актуальнi проблеми охорони та захисту

_ сумiжних прав>> вивчаеться qспiрантами II цурсу навчаннrI.

курс розрахований на поглиблене вивчення теоретичних та

нормативних засад сумiжних прав, правового регулювання вiдносин у сферi

використання виконань, фонограм, вiдеограм, про|рам органiзацiй мовлення,

отриманнrI необхiдних навичок квалiфiкацii об'сктiв сумiжних прав, умов ik
правовот охорони, порядку i способiв захисту сумiжних прав.

Предмет курсу складають: принципи правовоi охорони сумiжниХ прав,

доктринальнi засади об'ектiв сумiжних прав, правовий статус суб'ектiв
сумiжних прав, актуаJIънi проблеми використаннrI об'ектiв сумiжних прав,

особливостi захисту оумiжних прав.

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. Мета та завданЕя навчальноi дисциплiни

2.1. Мета вивчеЕня навчальноl дисциплrни
метою вивченнrI навч€tльнот дисциплiни е глибоке засвоення знань у

" сферi правоЁот охороriи обоектiв сумiжнйх прав, гiравового реryлювання

Галузь знань, напрям пiдготовки, спецiальнiсть, piBeHb вищоi освiти
Гаlryзь знань 08 <ПЁаво>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоi освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характерц9тццq авчальноi дисциплiни
Вид обов'язкова
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлькiсть модулiв 1

кiлькiстъ змiстових частин 2

Загальна кiлъкiсть годин з0

Форма контролю залiк

Показники навчальноi дисциплiни для денноi та заочноi форми
навчання

денла фор*а
навчаЕня

заочна форма
навчання

PiK пiдготовки ш ш

Семестр
aJ

a
J

Лекцiйнi заняття |2 4

Практичнi, семiнарсъкi заняття 8 2

Самостiйна робота 10 24

Кiлькiстъ тижневих аудиторних
годин для денноТ форми навчання

4

вiдносин, що виникають у зв'язку з iх використанн,Iм,



t+

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни

У результатi вивчення навч€tльноi дисциплiни аспiрант повинеН

1. Знати:
- науково-теоретичнi та законодавчi положенIuI гlро сумiжнi права;

- характеристики та умови правовоi охорони виконанъ, фонограм,
вiдеограм, про|рам органiзацiй мовлення;

- правовий статус суб'ектiв сумiжних прав;
- особливостi майнових сумiжних прав;
- ocHoBHi види порушенъ сумiжних прав;

_i 1 . *
- основн1 спосоОи захисту сумlжних прав.
2. Вмiти:
- квалiфiкувати види об'ектiв сумiжних прав;
- визначати суб'ектiв сумiжних прав;
- оцiнювати н€ulвнlсть та характер rторушеннrl сумlжних прав;

- застосовувати норматиВно-правовi акти для прийнrIття обцрунтованих

рiшень у спiрних вiдносинах, що виникають у зв'язку i використаншIм

об'ектiв сумiжних прав.

2.3. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними
компетентностями

J\ъ
'dtt-Програмна компетентнiсть

Вiдповiднiсть
дисциплiни
компетентностi

зк - загальна компетентнiсть
зк1 Зdаmнiсmь dо абсmракmноzо п4Lлслення, аналiзу mа сuнmезу +

зк2 +

зк4 +

зк5 З d аmн i сmь z ен еру в аmu н о Bi id et' (кр е аmuвн i с mь) +

зкб Зdаmнiсmь працюваmu в мiжнароdноJйу науковох4у просmорt +

зк8 ЗОаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
disьцьносmi

+

зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся dо HoBttx злtiн у правовоJиу

реzулюваннi

+

зк10 Умiння з Hoxl,tx dослidнuцькuх позuцiй форwулюваmu
заzальну меmоьолоziiну базу "пdс"оzо 

науковоzо

dослiduсення, усвidол,lлюваmu йоzо акmуальнiсmь, меmу i
значення dля розвumку сферu iнmелекmуальноt власносmi,

iHttttlx zалузей Hayqlt, суспiльно-полimuчноZо, еконолliчноzо

э!сL!mпtя, н ацi о н альн о i чu с в im о в о t, dухо вн о i ку льmур u

+

зк11 умiння квалiфiковано вidобразumu резульmаmu наукоыrх

dослiduсень у HayqoBllx сmаmmях mа mезах, опублiкован,1,1х як

у фаховuх вimчuзнянuх BudaHHytx, mак i у BudaHHstx, якi
- 

u* o dо*о d о лti эtсн ар о Dнuх н ауко л,l е mрuчнt ж б аз

+



ФК - фаховi компетентностi
Фк1 з d аmн i с mь ф орлчtулю в аmu н ауко ву пр о б л е му, р о б о ч i z iпо m е з u

dослiduсуваноI проблемu, 1цо переdбача.е. zлuбоке

переосмuслення HartqHux mа сmворення Hogl,tx цlлlснuх знань

mа/ аб о пр о ф е с iйн ot пр акmuкu

+

Фк2 Ул,tiнн.я збuраmu, * опрацьовуваmu
dэtсерела (нормаmuвно-правовi
duсерела, суd ову пракmuку)

mа ацалiзуваmu правовi
aчmLt, dокmрuнальнi

+

Фк4 +

Фкб йан"я dокmрuнальнtlх пidхоdiв у zалузi dослiduсення,

форллулювання 74еmu власно2о HayчoBozo dослidження як
склаd о в oi з аzсlльн оцuвiлiз ацiйн о 2о пр оце су

+

Фк7 влliнпя форл,tулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
Bl]cHoBKlt, пропозuцii, peчoм4eчd ацit

+

Фк8 зdаmнiсmь зdiйснюваmu аналliз законоdавчuх mексmiв mа ix
експерmuзу _

+

Фк9 веdення diалоzу й арzуменmування пid час науковuх i iiловuх
duскусiй, переzоворiв, cydoBtlx dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в

суdж mа iHu,tttx opzaqctx

+

Фк10 Зdаmнiсmь dо напuсання Hayqoqozo dослiDuсення з правовоt

пробiел,tаmuкu абЬ сmаЙmi у фо*оu, uudЙrо
+

Фк 12 Знання ллеmоdолоziчнttх прuнцuпiв mа меmоdiв правовоzо

dослiOэюення

+

2.4. Результати навчання за дисциплiною:

- 

резyльтат навчання
(l. знати; 2.Ъмiти; 3 - комунiкацiя;.4.

автоном HlcTb та вiдп овца.цццjýfцL Форми (таlабо методи
i технологii)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за

пеобхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчання

]"1 Знаmu: науково-теоретичнi
та законодавчi положення про
сумiжнi,права; характерлIртики
та умови правовоi охорони
виконань, фоногралл, вiдеогра.тrл,

lrрограм органiзачiй мовлення;

правовий статус суб'сктiв
сумtiжних прав;

лекцiя, селliнарсьуе
заняmлпя, саlиосmiЙнd

робоmа **

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

I0%

].2 знаmu; особливостi майнових
сумiжних rrрав; ocHoBHi види
порушень сумiжних прав;

ocHoBHi способи захисту
сумiжних прав.

Лекцiя, celwiHapcbKe
заняmmя, саlл,цосmiйна

робоmа

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

10%



2. ]. Вмimu: квалiфiкувати види
об'ектiв сумiжних прав;
визначати суб'ектiв сумiжних
прав; оцirповати наявнiсть та
характер порушеннrI сумiжних
прав

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпlя, сал,tосmiйна

робоmа

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

15%

2.2. Влlimu: дослiджувжи та робити
висновки щодо змiсry правових
концепцiй, доктрин тJIуr\лачення

cyTHocTi сумiжних прав;
застосовувати нормативЕо-
правовi акти дJuI прийняття
обrрунтованих рiшень у спiрних
вiдносинах, що BlттIиKztIOTb у
зв'язку iз cTBopeHHrIM та
використанням об'ектiв
сумiжних прав.

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саlпосmiйна

робоmа

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

10%

3. 1. Грамотно i точно форлtулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
належним чином ix
обrрунтовувати та брати rIасть в
аргументованiй професiйнiй
дискусiТ при аналiзi об'ектiв
сумiжних прав

CetwiHapcbKe
заняmmя, самосmiйна
робоmа

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

10%

з.2. Браmu участь в
дискусiйних

обговореннi

прztвозастосування;
охорони iT зzlхисту
пDав

питань
правовоi

сумiжних

,

Селliнарське
заняmлпя, самосmiйна
робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
0оповidi,
наукова робоmа,
розв'язання
заdач

10%

1.1. Дналiзуваmu iнформацiю з

першоджерел, оцiнювати fi з

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

лекцiя, cewtiHapcbKe
заняmmя, салwосmiйна

робоmа, експрес
опumування,
пidсул,tкова
конmрольна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заdач, наукова

робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослiOэtсуваmu
проблеми правового

регулювання сумiжних права;
зdiйснюваmu пошук шлл<iв

удосконалення правового

регулювання сlмiжнйх прав

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя, саtиосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання'заdач, наукова
робоmа

10%

4,3. Форпtуваmz,z правовi позицii для
розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi
сумiжних прав

Лекцiя, сел,liнарське
заняmmя, саллосmiйна

робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова робоmа,

15%



розв'жання
заdач

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання

Програмнi результати
IrяRfIяЕIIя (назва)

1.1 1.2 2.1 1) 3.1 3.2 4.| 4.2 4 .3.

Програмнi результати навчання (Спецiа.lънiсть 081 кПраво>)

ПРН 1 Вл,tiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
знання у власнllх науковuх dослidэюенн;tх
mа у проф есiйнiй пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Вл,tiння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBot mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь презенmуваmu cBot
знання украiнською mа iнозелиною JйoBclJvlu

на piBHi dосmаmньому dля усноТ mа
пuсьл,tо в ot през енmацii р езульmаmiв

власно?о Haжoлozo dослidэfuеннц '_

+ + +

ПРН 5 Вмiння спiлlуваmuся в diалоzово74у

реuсuлti з uruрокою науковою спiльноmою
mа zроллаdськiсmю в zаltузi HayKoBoi mа
професiйноt diя"цьносmi, в mол,tу чuслi i на
мiэtснароdнол,tу piBHi, d емонсmруючu
сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв провidньtх

з ару б iэюнt tх вч енl,tх, пол о эtсень н ауковuх
u,жiл mа фунdал,ленmальнi працi у zалузi
d о слiduсення, ф орлtулюв аmu меmу
власноzо науково2о dослidження як
склаd о ву з сЕальн оцuвiлiз ацiйн о zo проце су

+ + +

ПРН 7 Вмiння зdiйснюваmu процеdуру
всmановлення iнфорл,tацiйноt цiннqсmi
dжерел llulяхол| порiвняльноzо аналiзу з
iнu,lulttu d эю ер е л ал,tu

+

ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пр е з е н mув аmu р е зул ьmа mu с в oi|
d ослiduсень на л,tiэtснароdнtlх HayцoBltx

конф еренцistх, сел,tiнарах, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iноземну ллову (в перu,tу

черzу - анzлiйсыЕ) у науковiй, iнновацiйнiй
d iялtьносmi, у сферi iнmелекmуальноt
власносmi, а mакоас у пеdаzоziчнiй
diяльносmi

+ +

ПРН 12 Вмiння спiлкуваmuсь в

diалоzовол,цу peжttMti з шuрокою науковою

+ +



спiльноmою mа"?роJиаdськiqmю в певнiй
еалузi науко в ot mа/ аб о пр о ф е сiйн о t
diя,цьносmi
ПРН 13 Влwiння квалiфiковано
Bid обрасюаmu резульmаmu Hayчorllx
dослiDэюень у Hayшorltx сmаmmяц
опублiкованuх як у ф ахоBtlx вimчuзнянtlх
вudаннях, mак i у вudаннях, якi вхоOяmь dо
ллiэtснароdнuх наукол4еmрuчнuх баз

+ +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорллацiйнi mа KotwyHiKamuBHi

mехнолоzit прu спiлкув aHHi, о бл,tiнi

iнфорлtацiею, зборi, аналtiзi, обробцi,
iнmерпреmацit dэюерел ; зd iйснюв аmu
публiкацiю dэtсерел з dоmршwаннял,t

основнuх архе оzpафiчнtlх правuл

+ + +

ПРН 15 ВлtiннЯ з новuх dосitidнuцЬкl,tх
позuцiй ф ормулюв аmu заzсаьну
ллеmо d ол о ziчну б азу власно 2о н ауко в о z о

d о слid uсе ння, у с Bid ол,tлю в аmu йоzо
акmуальнiсmь, л4еmу i значення dля

р о з вumку iHu,tt lx z алуз е й н ayчl,t, су с пiльн о -

полimuчноzо, еконо74iчно zо жummя,
пам' яmко охор онн ot mа муз еЙн oi
diяльн о cm| н ацi он альноI чu с в imо в ot
dyxoBHoi mа Jrrаmерiальноt кульmурu

+ +," +

ПРн |6 Вл,tiння iнiцiюваmu,
орzанiз овув аmu mа пр о в о d umu копtплекснi

dослidнсення у сф epi iнmелекmуальноt
власно cmi, в zалtузi науков о-d ослidнuцькоt
mа iнновацiйноi diяльносmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuллання ltoBux знань * 1

+ + +

3. Програма навчальноТ дисциплiни

змiстовий модуль 1. Особливостi правовоi охорони сумiжних прав
Тема 1. Загальна характеристика об'ектiв сумiжних прав.

Тема 2. Правовий статус суб'ектiв сумiжних прав.

Тема 3. Виникнення i здiйснення сумiжних прав.
Тема 4. Обмеження майнових сумiжних прав.

Змiстовий модуль 2. Форми i способи захисту сумiжних прав
Тема 1. Види порушень сумiжних прав.

Тема 2. Форми i способи захисту сумiжних прав.

} t 4. Структура навчальноi дисциплiни

Назви змiстових модулiв i тем Кiлькiсть годин

денна форма заочна форма
усього у тому числi усього у тому числi



л п с.р. л п с.р.

1 2 J 4 5 6 7 8 9

змiстовий модуль 1. Особливостi правовоi охорони сумlжних прав

Тема 1. Загальна
характеристика об' eKTiB
сумiжних прав

4 2 2 4 4

Тема 2. Правовий статус
суб'сктiв сумiжних прав

4 2 2 4 2 2

Тема З. Виникнення i "

здiйснення сумiжних rrрав
4 /- 2 6 6

тема 4. обмеження майнових
сумiжних гrрав

6 2 4 4 4

Разом за змiстовим модулем 1 18 8 6 4 18 2 2 1,4

Змiстовий модуль 2. Форм п i способи захисту авторського п[)ава

Тема 5. Види порушень
сумiжних прав

6 2 4 6 6

Тема 6. Форми i способи
захисту сумiжних прав

6 2 2 2 6 2 4

Разом за змiстовим модулем 3 1,2 4 2 6 |2 2 10

Усього годин 30 |2 8 10 30 4 2 24

5. Теми семiнарсьIсих занять

Jф

зlп
назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1 Загальна характеристика об'сктiв
сумiжних прав. Загальнi засади сумiжних
прав та ik джерела. Характеристика та умови
правовоi охорони виконань, фонограм,
вiдеограм, програм органiзацiй мовлення.

2

2 Правовий стаryс суб'ектiв сумiжних прав.
Виконавцi. Виробники фонограм та
вiдеограм. Органiзацii мовленнrI. Особистi
немайновi та майновi гправа суб'ектiв "
сумiжних прав.

2 2

1J Виникнення i здiйснення сумiжних прав.
Особливостi виникненIuI правовоi охорони
на об'екти сумiжних прав. РозпорядженнrI
майновими сумiжними правами. Строк
чинностi сумiжних прав.

2

4 Форми i способи захисту сумiжних прав.
Самозахист сумiжних rrрав. Юрисдикцiйна
формазахисту сумiжн@

2



захисту сумiжних прав. Захист сумiжних
прав при порушеннjIх у мерещL Iцf9рц9I1

,Усього 8 1

б. Самостiйна робота

Ns
з/п

назва теми Кiлькiстъ годин

денна
форма

заочна
форма

1 Загальна характеристика об О cKTiB
сумiжних прав. Загальнi засади сумiжних
прав та ix джерела. Характеристика та умови
правовоТ охорони виконань, фонограм,
вiдеограм, програм органiзацiй мовдsцня.

4

2 Виникнення i здiйснення сумiжних прав.
Особлцвостi винцкненця правовоi охQрони
на об'скти сумiжнrх прав. Розпорядження
майновими сумiжними правами. Строк
чинностi сумiжних прав.

6

J Обмеження майнових сумiжних прав.
Триступеневий тест за Бернською
конвенцiсю. Види обмежень майнових
сумiжних прав.

4 4

4 Види порушень сумiжних прав. Поняття
порушення сумiжних прав. Характеристика
видiв порушення сумiжних прав

4 6

5 Форми i способи захисту сумiжних прав.
Самозахист сумiжних прав. Юрисдикцiйна

форма захисту суцлiжних прав. Способи
захисту сумiжних прав. Захист сумiжних
прав при порушеншIху мереЩ

2 4

Усього 10 24

7. Методи навчання

при проведеннi лекцiй з метою здiйснення наочних irпострацtй та

забезпечентrЯ засвоеннЯ матерiалУ викорисТовуються мультимедiйнi

презентацii та аудiовiзучulьна продукцiя, проводиться робота в |рупах. На

семiнарських занять вiдбуваеться розв'язання ситуацiйних завдань, розбiр та

вирiшентrя кейсiв.
8. Методи контролю

Контроль знанъ аспiрантiв проводиться у таких формах: експрес-
- опитуван"", доrrовiдь (повнh вiдповiдь Hd питання), доповненнrI вiдповiдi,

вiльна дискусiя, виконання iндивiдуального завданнrI, вирiшення задач.



9. КритерiТ оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

Оцiнювання знань аспiрантiв здiйснюеться за результатами реалiЗаЦii
методiв коЕтролю знань на семiнарських заняттях. Загальна максим€шьна

кiлькiсть балiв за резулътатами вивченнrI дисциплiни може стаЕовиТи 100

балiв.

Поточний контроль та самостiйна робота Сума
Змiстовний модуль 1 Змiстовий модуль 2

т1 т2 тз т4 т5 тб 100

18 18 " 15, 15 15 19

OpieHToBHi форми контроJIЮ знанЬ на лекцiях i семiнарських заняттях

та ix оцiнка:
- експрес-опитуванIrя - до 3 балiв;
- доповiдь (повна вiдповiдь на питання) - до 5 балiв;
- доповнення вiдповiдi - до 2 балiв;
- )лIасть у дискусii - до 2 баsiв;
- виконання iндивiду€tльного завданIш - до 5 балiв;
- вирiшення задачi - до 5 балiв;
- мiнiмальний балза}пIасть в ceMiHapcbкoMy заняттi - 1.

Сума балiв за
Bci види
навчальноi
дiяльностi

Оцiнка за нацiон€шьною шк€lJIою

дJUI екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано
82-89 добре
74-81.
64-7з задовiлъно
60-63
з5-з9 незадовiльно з

можливiстю повторного
складаннrI

не зараховано з
можливiстю
повторного скJIадання

0-34 ffезадовiльно з s

обов'язковим tIовторним
вивченням дисциплiни

не зараховано з
обов'язковим
повторним вивченнjIм

дисциплiни



10. Рекомендована лiтераryра

Базова лiтераryра:
1. Бутнiк-Сiверсъкий С. О. Спадкування прав iнтелектуалъноi

власностi: монографiя. Киiв: НЛ IB НАПрЕIУ, НВП IHTepcepBic, 2013.
2. ВсiйнЙканис " Е. А. Право инfеллектуа-гlъной собственности в

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости: монография. Москва:
ЮриспруленциrI, 20IЗ.- 

з-.,.Щроб'язко В. С., ,Щроб'язко Р. В. Право iнтелектуалъноТ власностi:
навч. посiбник. Киiв: Юрiнком IHTep, 2004-

4. Iнтелекту€tльна власнiсть: навч. посiбник дjUI студ. вищих навч.

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

5. Кова_шь И.Ф. Защита прав интеллектуалъной собственности: Учеб.
пособ. / под общ.ред. Е. П. Орлюк. Киев: Лазурит-Полиграф, 2010.

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

7. О""о"и iнтелектуалъноТ власностi: навч. посiбник / О. П. ОРЛЮК

(кер. авт. кол.), д. О. КодиНець, Ю. В. HociK та iH.; за ред. о. п. Орлюк.
КиТв: IHTepcepBic,2016: 1 t*

8. Прiво iнтелектуа_rrьноi власностi: академ. курс. Пiдруrник для
сryдентiв вйщ"* навчuUIьних закладiв / о. А. Пiдопригора, О. Б. Бутнiк-
СiЪерський, В. С. Щроб'язко та iH.; За ред. О. Д. Пiдопригори, О. Д.
святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. киiв: IH юре, 2004.

9. Право iнтелектуалъноi власностi: акад. курс: пiдруч. дrlя студ.

вищих навч. закладiв / о.п. Орлюк, Г.О. АндроЩУк, О.Б. Бутнiк-Сiверський
та iH.; за ред. О.П. Орлюк, О.Щ. Святоцького. КиiЪ: IH Юре, 2007 -

10. Свiтличний О. П. Право iнтелекryалъноi власностi: пiдруlник.
Вид. 2, змiн. i доп. Киiв: НУБiП Украiни, 201_6.

11. Сергеев А. П. Право интеллектуалъноЙ собственносТи В

Российской Федер ащии. 2-е изд. Москва: Проспект, 2001 .

12. Судариков с. А. Интеллекту€UIьная собственность: монография.
Москва: Издательство деловой и 1"rебной литературьL 2007,

13. IIIтефан д.- с. Авторсъке праВо i сумiжнi права: особливостi
правовоi охорони, здiйснення та захисту: монографiя. Киiв: IHTepcepBtc,20|7.

Щопомiжна лiтература:
1. Авторське право i сумiжнi права. европейський досвiд: У 2-х

книгах / За ред. Д. с. ,Щовгерта. Книга 2: Виступи, cTaTTi европейських
спецiалiстiв / Уклад.В. С. ,Щроб'язко. Киiв: IH Юре, 2001.

2. Дндрусiв у. Б. Резулътати дiяльностi органiзацiй мовлення:

тенденцii та перспективи правовоi охорони. Часопuс kuiBcbkoeo

' "' " 
uu' 

Ц:;:!оТ;' 3 .'^? 1 ii,Жl;но - пр ав о в а охор он а сум iжних шр ав в укр аiъ i :

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киiв, 2002.
4. Вахонсва Т. М. Юридичний змiст майнових прав виконавцlв як

суб'ектiв сумiжних праВ за законодавством УкраiЪи. !ерсюава i право.

Юрuduчнi i полimuчнi HayKu. 20|З. Вип. 60. 
"



5. Верес I. Я. Ознаки та поняття об'ектiв сумiжних прав. Право i
суспiльсmво. 20t5. Jф 5 (3).

6.,Щробязко В. Щивiлъна вiдповiдальнiсть в УкраiЪi за контрафакцiю
та пiратство у сферi авторського права й сумiжних прав. Теорiя i пракmuка
iнmелекmуальноt власносmi. 20t3. J\b 1.

7. Iевiня о. в. Щивiльно-правова охорона та захист прав виробникiв

фонограм: автореф. дис... канд. юрид. наук. Одеса, 2005.
8. Калениченко П. А. Охорона авторського i сумiжних прав у

музичноМу шоу-бiзнесi Украiни: автореф. дис... канд. ЮРид. наук. КиiЪ, 2008.
g. PaccoMaxiHa о. Технiчнi засоби захисту об'ектiв авторського права i

сумiжних прав в мережi IHTepHeT: питання правового регулювання.
Юрuduчна YKpaiHa. 20t2. J\9 1 1 .- 

10. С"орока Н. _ Щжерела авторськ*ого права. та jумiжних прав у
Свропейс"коirу Союзi. 

-Вiснiк 
Львiвськоzо унiверсumеmу. Серiя: MiucHapodHi

вidносuнu. 20t4. Вигr. 35.

.11. Троцька В. CyTHicTb вiльного використання об'сктiв авторсъкого
права 1 сумlжних прав. Теорiя i пракmuка iнmелекmуальноi власносmi.20t4.
Jt 4.

|2. Уваркин г. И. Правовые проблемы осуществления и защитЫ

авторских и смежных прав: автореф. дис. ... канд. юРид. наук. Москва, 2006. 
.

13. Штефан Д., Зеров К. Припинення порушенъ авторського ПраВа 1

сумiжних прав у мережi IHTepHeT: огляд законодавчих новел. Теорiя i
пр акmuка iнmел екmу альноt власн о cmi. 20 17 . J\Ъ 3 .

|4. Юринець Ю. Л. Мiжнародна система реryлювання сумiжних п_раВ

в KoHTeKcTi еЪропейськоi iнтеграцiT Украiни. Iнфорwtацiя i право.20t2. Ns 3.

15. Яворська о. с. Законодавчi новели щодо захисту авторських i
сумiжних прав у разi iх rrорушеншI з використаннrIм мережi IHTepHeT.

Часопuс цuвiлiсmuкu.20117. Вип. 26. *

13. Iнформацiйнi ресурси

Законодавство Украiни у сферi iнтелекryальнQi власностi:
'i- 

а.+" :il*rijii "tз aic,lii*trшist/l i tt},r;lilli 
',r;tl,t"rlll 

- jшi/

Мiжнароднi договори у сферi iнтелектуальноi власностi:
V rэ;ilrlaldi i *l пistlmtt*eli ш [+г*зiпilrэr i ,ov*rlrl

ApxiB HoMepiB журналу <Теорiя i практика iнтелектуальноi
власноcTi> : }зt1уэ :l/уциT,v;i {tкж_q.j* iil::с}зiv-tr* yyl*rэу lо cTi > : }зtt р ; {ууу,,ц;i ж:r_* ж_lл * 1 *t,ж1l.*1q a{_qg * rylig;g } з i уц * 1д g

Нацiональна бiблiотека Украiни iMeHi В. I. Вернадського:
bч,l.t tt,, хл J]Uy, [lfi ъ,, l} ;i


