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вступ

Навчальна дисциплiна <<Проблеми колективного управлiння в УкраiЪi>

вивчасться аспiрантами III курсу навчанЕrI.

Курс розрахований на поглиблене вивчення правового реryлювання

колективного управлiння майновими авторськими та сумiжними rrравами,

особливостей cTBopeHHrI та акредитацii органiзацiй колективного управлiння,

засад дiяльностi органiзацiй колективного управлiння, ik взасмодii З

пDавовласниками.l,e

Предмет курсу скJIадаютъ: принципи дiяльностi органiзацiй

колективн,ого управлiння, види колективного управлiння, права та обов'язки

органiзацiй колективного управлiння, забезпечення прозоростi дiяльностi

органiзацiй колективного управлiння, реестрацiя та акредитацiя органiзацiй

колективного управлiння, шорядок збирання, розподirry та винагороди

органiзацiями колективного управлiння, особливостi договiрних вiдносин

мiж правовласником та органiзацiею колективного управлiння.

1. Опис навчальноi дисциплiни

Галузь знань, напряiм пiДготовки, спецlальнiстьr'рiвень вищоi освiти
Галузь знань 08 <Право>

Спецiальнiсть 081 <Право>

PiBeHb вищоТ освiти третiй (ocBiTHbo- науковий) piBeHb

Характеристика навчальноi дисциплiни
Вид вибiркова
Кiлькiсть кредитiв EKTS 1

Кiлъкiсть модулiв 2

кiлькiсть змiстових частин 2

Загальна кiлькiсть годин 30
Форма контролю залiк

Показшики навчальноi дисциплiни для денноI та заочноi форми
навчацня

деrfiта'форма
навчання

заочна форма
навчаннrI

PiK пiдготовки ш пI
Семестр 5 5

Лекцiйнi заняття 12 4

Практичнi, ceMiHapcbKi заняття 8 2



Самостiйна робота 10 24

Кiлъкiсть тижневих аудиторних
годин для денноi форми навчання

4

сферi

2.M.ru ,u ,u"ou""" 
"чJоальноТ 

д".ц"rrrri""

2.1,. Мета вивчення навчальноi дисциплiни

Метою вивченнrI навч€lпьноi дисциплiни е глибоке засвоеннrI знань у

правового реryлювання колективного управлiння майновими

авторськими та сумiжними правами.

2.2. Завдання навчальноi дисциплiни

У результатi вивчення навч€tlIъноТ дисциплiни аспiрант повинен

L. Знати:

_ законодавчi положеншI про колективне управлiння, його засади i

види;

- вимоги, яким мае задовольнrIти дiяльнiсть органiзацiй колективного

управлiння;
_ порядок cTBopeHHrI, реестрацii та акредитацii органiзацiй колективного

управлiння;

- правила збирання, розподiJIу та винагороди органiзацiями

колективного управлiння;

- ocHoBHi положення договору мiж правовласником та органiзацiею

" колективногОуправлiнfiя. 1 d

2. Вмiти:

- квалi фiкувати види колективного управлiння ;

- визначати особливостi колективного управлiння у рiзних сферах;

- надати правову оцiнку договору мiж правовласником та органiзацiсю

колективного управлiнлтя;

_ застосовувати нормативно-правовi акти для прийнrIття обЦрУнтоВаНИХ

рiшенъ у спiрних вiдносинах, що виникають у зв'язку iз здiйсненням

колективного управлiння. , Ё



2.3. Спiввiдношення результатiв навчанпя дисциплiни iз програмними
компетентностями

Jф
Програмна компетентнiсть

вiдповiднiсть
дисциплiни

компетеIIтностi
зк - загальна компетентнiсть

зк1 Зdаmнiсmь do абсmракmноzо лrl,tслення, аналiзу mа сuнmезу +

зк4 +

зк8 Зdаmнiсmь засmосовуваmu знання у пракmuчнiй юрuduчнiй
diшbHocmi

+

зк9 зdаmнiсmь прuсmосовуваmuся dо HoBttx зlwiн у правовоJиу

реzулюваннi

+

ФК - фаховi компетентностi
Фк2 Улliння збuраmu, опрацьовуваmLt mа аналiзуваmu правовi

d uс ер ел а (н орл,лаmuв н о - пр ав о в i акmu, d о кmрuн альн i d uс е р е л а,

суOову пракmuку)

+

Фкз З d amHi сmь d о ан алimuчн о zo оцiню в ання пр ав о в oi' пр о б л елlu +

Фк7 Вл,tiння форл,tулюваmu mа обrрунmовуваmu юрuduчнi
Bl]cHoBKur, пропозuцii, рекоменd ацii

+

Фк8 зdаmнiсmь зDiйснюваmu аналiз законоdавчuх mексmiв mа tx
експерmuзу

+

Фк9 Веdення dialtozy й арzуменmування пid час науковuх i diловttх
duскусiй, переzоворiв, суdовuх dебаmiв, пуýлiчноzо вuсmупу в

сvdах mа iHu,tux ор?анах

+

Фк 11 Щосmаmне знання iнозел,tноi'

преdсmавлення сmаmей, а
н ау ко в цяfutu m а пр акmuк ал|u

лtовu dля чumання, пuсання mа
mакоэtс спiлкування з iнu,tuл,tu

+

Фк 12 +

2.4. Результати навчання за дисципл rною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вмiти; 3 - комунiкацiя;,4.
aBToHoMHlcTb та вiдповiдальнiсть) Форми (таlабо методи

i техпологir)
викладання i

навчання

Методи
оцiнювання та

пороговий
критерiй

оцiнювання (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплrниКод Результат навчання

1.1 Знаmu: законо4авчi
положення про колективне

управлiння, його засади i види;
вимоги, яким мае задовоJIьняти

дiяльнiсть органiзацiй
колективного управлiння;
lrорядок cTBopeHIuI, реестрацii
та акредитацii органiзацiй
колективного управлiння;

лекцlя, сеJйшарське
trзаняmtrl,

салцосmiйна робоmа

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

10%

1,2 Знаmu: правиJIа збирання,

розподiлу та винагороди
органiзацiями колективного

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmlш,
салцосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,

10%



управлiння; * 1

ocHoBHi положення договору
мiж правовласником та
органiзацiею колективЕого
управлiння..

dоповidi,
наукова
робоmа,
розв'жання
заdач

2.1. Влlimu: квалiфiкувати види
колективного управлiння;
визначати особливостi
колективного управлiння у
рiзних сферах;
надати правову оцiнку
договору мiж правовласЕиком
та органiзацiею колективного
управлiння;

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
саллосmiйна робоmа

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

15%

2.2. Влlimu: дослiджувати та робити
висновки. щодо змiсту правових
концепцiй, доктрин тJгумачення
сугноСтi дiяльностi ОКУ;
застосовувати нормативно-
правовi акти NIя прийняття
обцрунтованих рiшень у
спiрних вiдносинах, що
виникають у зв'язку iз
здiйсненням колективного
управлiння

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
салиосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
розв'жання
заdач

10%

3.1. Граллотно i точно форл,tулюваmu
mа вuсловлюваmu своi позицii,
належним чином ik
обrрунтовувати та брати ylacTb
в аргументованiй професiйнiй
дискусii при аналiзi дiяльностi
окУ{Ё*

CeMiHapcbKe
заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,
наукова

робоmа,
рОзв'жання
заdач

10%

з.2. Браmu ylacTb в обговореннi
дискусiйних питань
прЕ}возастосуваЕня стосовно
оку

CeMiHapcbKe
заняmmя,
саллосmiйна робоmа

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

]0%

4.1. Дналiзуваmu iнформацiю з
першоджерел, оцiнювати il з
позицiй наступностi та
новизни, використовувати
cylacHi iнформацiйнi технологii
i бази даних при 9изначрннi
специфiки дiяльностi ОКУ

лекцiя, сел,tiнарське
заняmlпя,
саллосmiйна робоmа,
експрес опumування,
пidсулlкова
конmрольнаробоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

розв'жання
заlач, наукова
робоmа

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми пр;шового

регуJIювання дiяпьностi ОКУ;
зdiйснюваmu поulук шляхiв

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmmя,
самосmiйна робоmа

Експрес
опumування,
mесmування,
dоповidi,

]0%



удосконалення [равового

регулювання дiяльностi ОКУ
розв'жання
заdач, наукова
робоmа

4.3. Форл,tуваmи правовi позицiТ для
розв'язання проблем i
практичних ситуацiй у сферi
дiяльностi ОКУ } tr

Лекцiя, ceMiHapcbKe
заняmпlя,
саллосmiйна робоmа

tr

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

15%

навчання

Програмнi результати
навчання (назва)

1.1 1.2 2.1 ),, 3.1 3.2 4.| 4.2 4.3.

Пр о гр aMHi р езультати н авчання (Спефаrьнiсть 08 1 кПраво>)

ПРН l Вмiння засmосовуваmu HoBi

цiлiснi знання у власнlж науковuх
dослiduсеннях mа у професiйнiй
пракmuцi

+ + + + +

ПРН 2 Влliння засmосовуваmu прuнцuпu
HayKoBot mа професiйноi еmuкu

+ + +

ПРН 3 Зdаmнiсmь презенmуваmu cBot
знання украiнською mа iнозел,tною
моваJчtu на piBHi dосmаmньому dляусноi
mа пuсьJйовоt през енmацit резульmаmiв
вл асн о z о науко в о ? о d о слid ження

+ + + + +

ПРН 5 Вмiння спiлкуваmuся в

d i ал о zо в ол,tу р еэtсt tъli з шuрокою
науковою спiльноmою mа
zромаdськiсmю в zалузi HayKoBot mа, ..
професluноl ошльносml, в mоJиу чuслl l
на лtiжнароdнолtу piBHi, d еллонсmруючu
сuсmеллнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр

+

ПРН б Знання поzляdiв провidнttх
зарубiэюнttх вченllх, полоэtсень наукобuх
u,tкiл mа фунdаменmальнi працi у еалузi
d ослidэюення, форлlулюв аmu Jиеmу

власно2о науково 2о d ослidэюення як
скл ad о ву за?альноцuв iлiз ацiйн о zо
процесу

+ + +

ПРН 7 Вл,tiння зdiйснюваmu процеOуру
в сmан о вл ення iH ф орл,tацiйноt цiнн о cmi
dэюерел лалясо7l порiвняльноzо аналiзу з
iнuluпtu dэюереламu

+

2.5. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програмними результатами
навчання



ПРН 9 Зdаmнiсmь професiйно
пре зенmуваmu резульmаmu cBotx
d о слid эюень на л,tiэtсн ар о dнuх н ауковuх
конференцiях, селliнарсtх, пракmuчно
вuкорuсmовуваmu iноземну lпoBy (в

перulу черzу - анzлiйську) у науковiй,
iнновацiйнiй diшbHocmi, у сферi
iнmелекmуальноi власносmi, а mакоэtс у
пеd аzоziчнiй diяльносmi

+ +

ПРН 12 Влwiння спiлl<уваmuсь в

diалоzоволlу реэюuл,ti з uruрокою
науковою спiльноmою mа
zроллаd ськiсmю, в певнiй zалузi HayyoBoi
mа/аб о пр о ф е сiйн ot d iялtьно сmi

+ +

ПРН 13 Влчtiння квалiфiковано
Bid обраэtсаmu ре зульmаmu Hayшorltx
dослidэюень у науковuх сmаmmяц
опублiковaчl,Ix як у ф ахоBttx вimчuзнянuх
BudaHHstx, mак i у вudаннях, якi вхоdяmь
do ллiэtснароdнtlх наукоJйеmрuчнuх баз

+ +

ПРН 1б Влwiння iнiцiюваmu,
ор zанiз о ву в аmu mа пр о в о dumu
коллпJlекснi dослidэюення у сферi
iнmелекmуальноi власносmi, в zалузi
науково-Dослidнuцькоi mа iнновацiйноt
diяльносmi, якi прuвоdяmь do оmрuл|ання
HoBllx знань

+ + +

+*!*

3. Програма навчальноi дисциплiни

Змiстовий модуль 1. OcHoBHi засади здiйснення колективного

управлiнця
Тема 1. Поняття, ocHoBHi засади та види колективного управлiння

."'t
Тема 2. Функцiонування органiзацiй колективного управлiннrl

Тема 3. Ресстрацiя та акредитацiя органiзацiй колективного управлiння

Змiстовий модуль 2. Форми i способи захисту сумiжних прав

Тема 4. Збирання, розrrодiл та виплата винагороди правовласникаМ

Тема 5 _ ОсобливФтi дqговiрних вiднQсин мiж правовласником та

органiзацiею колективного управлiння



Назви змiстових модулiв i трм t* Кiлькiсть годин
денна ф)орма заочна форма

усього у тому числi усього у тому ч исл1

л п с.р. л п с.р.

1 2 aJ 4 5 6 7 8 9

Змiстовий модуль 1. Особливостi правовоТ охорони сумiжних прав
Тема 1. Поняття, ocHoBHi засади
та види колективного
управлiння

6 2 2 2 6 2 4

Тема 2. Функцiонування
органiзацiй колективного
управлiння

6 2 2 2 6 6

Тема З. Реестрацiя та
акредитацiя органiзацiй
колективного управлiння

6 4 2 6 6

Разом за змiстовим модулем 1 18 8 4 6 18 2 iб
Змiстовий модуль 2. Форми i способи захисту авторськоfо права

Тема 4. ЗбираннrI, розподiл та
виплата винагороди
правовласникам

6 2 2 2 8 2 2 4

Тема 5. Особливостi договiрних
вiдносин мiж правовласником
та органiзацiею колективного
управлiння

6 2 2 2 4 4

Разом за змiстовим модулем 2 I2 4 4 4 \2 2 2 10

Усього годин 30 |2 8 10 30 4 1 24

4. Структура навчальноТ дисциплiни

+7!r

5. Теми семiнарських занять
i. l

J\ъ

з/п
назва теми Кiлькiсть годин

денна
форма

заочна
форма

1 Поняття, ocHoBHi засади та види
колективного управлiння. Правовi основи
дiяльностi органiзацiй колективного

управлiння.,.Щобровiльне, обов'язкове та
розширене колективне управлiння.

2

2 Функцiонування органiзацiй
колективного управлiння. Принципи
дiяльностi органiзацiй колективного

управлiння. ПравЬ та обов'язки органiзацiй
колективного управлiння. Забезпечення

2



прозоростi дiяльностi органiзацiй
колективного управлiнrrя.

3 Збирання, розподiл та виплата
винагороди правовласникам. Порядок
збирання винагороди органiзацiями
колективного управлiння. Правила розподiлу
винагороди. Порядок та умови виплати
винагороди правовласникам.

4 ОсоблЙвостi договiрних вiдносин мiж
правовласником та органiзацiсю
колективного управлiння.,Щоговiр мiж
правовласником та органiзацiсю
колективного управлiння. Права
гIравовласника.

Усього 8 1

б. Самостiйна робота

Ns
з/п

назва теми Кiлькiсть годин
денна
форма

заочна
форма

1 Поняттяо ocHoBHi засади та види
колективного управлiння. Правовi основи
дiяльностi органiзацiй колективного

управлiння. Щобровiльне, обов'язкове та
розширене колективне управлiння.

2 4

2 Функцiоцування органiзацiй
колективного управлiння. Принципи
дiяльностi органiзацiй колективного

управлiння. Права та обов'язки органiзацiй
колективного управлiння. Забезпечення
прозоростi дiялъностi органiзацiй
колективЕого управлiння.

2 6

aJ Реестрацiя та акредитацiя органiзацiй
колективного уrьравлiння. Особливостi

реестрацiТ органiзацiй колективного

управлiння. Порядок проведення акредитацii
органiзацiй колективного управлiння.

2 6

4 Збирання, розцодiл та виплата
винагороди правовласникам. Порядок
збирання винагороди органiзацiями
колективного управлiння. Правила розподiлу
винагороди. Порядок та умови виплати
винагороди правовласникам.

2 4

5 Особливостi договiрних вiдносин мiж 2 4

2

2 2



правовласником та органiзацiею
колективного управлiння.,,Щоговiр мiж
правовласником та органiзацiею
колективного управлiнrrя. Права
правовласника.

Усього 10 24

7. Методи навчання

При проведеннi лекцiй з метою здiйснення наочних iлюстрацiй та

забезпеченнrt засвоення матерiагry використовуються мультимедiйнi

tlрезентацiТ та аудiовiзуЕtпьна продукцiя, проводиться робота в групах. На

семiнарських занять вiдбуваеться розв'язання ситуацiйних завдань, розбiр та

вирiшення кейсiв.

8. Методи контролю

Контроль знань аспiрантiв проводиться у таких формах: експрес-

опитування, доповiдь (повна вiдповiдь на питанrrя), доповненнrI вiдповiдi,

вiльна дискусiя, виконання iндивiдуального завдання, вирiшення задач.

9. Критерii оцiнювання результатiв навчання аспiрантiв

ОцiнюВання знаriь acПipaHTiB здiйснfrеться за результатами реалiзацii '

методiв контролю знань на семiнарських заняттях. Зага-пьна максимЕшьна

кiлькiсть балiв за результатами вивчення дисциплiни може становити 100

балiв. 
l' l

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

т1 т2 тз т4 т5 100

20 20 20 20 20

OpieHToBHi форми контролю знань на лекцiях i семiнарських занrIттях



- rIасть у дискусii - до 2 балiв;

- виконання iндивiду€шьного завдання - до 5 балiв;

- вирiшення задачi - до 5 ба-тliв;

- мiнiмальний бал за участь в ceMiHapcbкoмy заняттi - 1.

Шкала оцiнювання

Сума балiв за
Bci види
навчальноi
дlяльност1

Оцiнка за нацiон€lльною шк.tлою

для екзамену для залiку

90-100 вiдмiнно

зараховано
82-89 добре
74-8|
64-7з задовiльно
60-63
з5-з9 незадовiльно з

можливiстю повторного
скJIаданнrI

не зараховано з
можливiстю
tIовторного скJIадання

0-34 незадовiльно з
обов'язковим повторним
вивченням дисциплiни

не зараховаЕо з
обов'язковим
IIовторним вивченнrIм

дисциплiни

10. Рекомендована лiтераryра

Базова лiтераryра:

1. Лиfiцик .Щ. АЁторс{ое право и смёжные права / пер. с фр. Москва:

Ладомир; Издателъство ЮНЕСКО, 2002.

2. Основи iнтелектуальноi власностi: навч. посiбник / О. П. Орлюк

(кер. авт. кол.), А. О. Кодинець, Ю. В. HociK та iH.; за ред. О. П. Орлюк.

КиТв: IHTepcepBic, 201 6.

3. Право iнтелектуальноi власностi: академ. курс. Пiдруrник для

студентiв вищих навчаJIьних закладiв / О. А. Пiдопригора, О. Б. Бутнiк-

Сiверсъкий, В. С. ,Щроб'язко та iH.; За ред. О. А. Пiдопригори, О. Д.

Святоцького. 2-ге вид., переробл. та допов. Киiв: IH Юре, 2004.
t+'



4. Право iнтелектуа-пъноi власностi: акад. курс: пiдруч. для студ.

вищих навч. закладiв / О.П. Орлюк, Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнiк-Сiверський

та iH.; за ред. О.П. Орлюк, О.Д. Святоцького. КиiЪ: IH Юре, 2007.

5. Свiтличний О. П. Право iнтелектуальноi власностi: пiдрl^rник. Вид.

2, змiн. i доп. КиiЪ: НУБiП Украiни, 20|6.

6. Управлiння правами iнтелекryальноi власностi: монографiя / кол.

aBTopiB; за наук. ред. ОrОрлюк. Киiв: IHTepoepBic,2014. |76 с.

7. Штефан А. С. Авторське право i сумiжнi права: особливостi

правовоi охорони, здiйсненнrl та захисту: монографiя. КиiЪ: IHTepcepBic,2017.

,Щопомiжна лiтература:

1" Бажанов В. Щоговiр про колективне угrравлiння маЙновими

авторськими правами в YKpaiHi. Юрuduчнuй BicHuK.20|4. J\b 5. С. 96-100.

2. Бондаренко С. В. .Щержавне реryлюванЕя дiяльностi органiзацiй

колективного управлiннrl правами суб'ектiв авторського права та сумiжНих

прав в Украiнi. Iнформацiя i право.20t4. J\b 2. С.2|-25.

3. Бондарук В. Гармотliзацiя вiтчизrfяного законодавства з правом СС

у сферi реryлювання дiяльностi органiзацiй колективного управлiння

авторськими i сумiжними правами. Дльпtанах tиiэtcHapodHozo права. 20|7.

Вип. 18. С. 113-118.

4. Верес I. Я. Органiзацiя колективного управлiння маЙновими

авторськими та (або) сумiжними правами. Часопuс KuiBcbчozo унiверсumеmу

права.20t5. J\b 4. C.2|7,22t.

5. Верес I. Пiдстави колективного управлiнrrя маЙновими авторськими

та (або) сумiжними правами. Пidпрu€мнuцmво, zоспоdарсmво i право.2015.

Jф 7. с. 7-10.' 
i tr !3

6. Щенисова Р. О. Колективне управлiння майновими авторськими та

(або) сумiжними правами в IHTepHeTi. Право mа iнновацiЙне суспiльсmво.

20|7. J\b 1. с.7-|2.

7. Кодинець Д. О. ,Щоговiрнi вiдносини у сферi колективного

управлiнтrя авторсъкими та сумiжними шравами. Науковuй вiснuк



XepcoHcbчozo dерuсавноео унiверсumеmу. Серiя: Юрuduчнi наукu. 2016. Вмп.
- 4(1).с. 60-б4. * , f

8. Плотнiкова М. Щеякi питання розширення дii самоорганiзацiйних

засад колективного управлiння майновими авторськими та (або) сумiжними

правами. Пidпрuел,tнuцmво, zоспоdарсmво i право. 20|6.J\Ъ 1 1 . С. З9-4З.

9. Якубiвський I. Про юридичну природу договорiв мiж органiзацiям

колективного уравлiння i суб'ектами авторського права та сумiжних ПраВ.

Теорiя i пракmuка iнmелекmусLпьноt власносmi.20tЗ. j\b 5. С.25-З|.

13. Iнформацiйнi ресурси
*r.tt

1. Законодавство УкраТни у сферi iнтелектуальноТ власностi:

tlttnl/nd;rл,,,зr:ж-жвluаld жу-шkr;|!д!,,

2. Мiжнароднi договори у сферi iнтелектуальноi власностi:

hцл.л"зиijir, .t}iн,Lldý*l_*;{t|*]*:.рtiu,g!g;1д!Jkзiý{*1i;сfii1_]шýlmi:rlрg*_1_tзg;l

З. ApxiB HoMepiB журналу <Теорiя i практика iнтелектуалъноi

власностi>: hлtр;llъчrvи,"ir:рrс*Orlrrз;tl,t}л,яllцl{lqаtЁfr{зr}]lцr{Jlл;v_lt]{}l]л{г;vi

4. Нацiональна бiблiотека Украiни iMeHi В. I. Вернадського:

чл,,ъч,"ъq .п Ь,t}"ч.gtлч, 
" 
Lta


