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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

32

88

кредити ЄКТС
(120 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

другий

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-нормативна для спеціальності 081 «Право»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підготовка майбутнього фахівця в галузі цивільного права, який би міг аналізувати наукову
літературу і чинне законодавство як крізь призму їх практичного застосування, так і шляхом
проведення самостійної наукової роботи.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Поняття, основні завдання, функції, принципи та джерела авторського
права
Авторське право та суміжні права
Суб'єкти та об'єкти авторського права сторона злочинів у сфері
інтелектуальної власності

Модуль 2.
Тема 4.

Зміст та умови дії авторського права

Тема 5.

Виникнення та реєстрація авторського права

Тема 6.

Розпорядження майновими авторськими правами

Модуль 3.
Тема 7.

Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм, виробників
відеограм та організацій мовлення

Тема 8.

Колективне управління авторськими та суміжними правами

Тема 9.

Правові основи захисту авторського права суміжних прав. Міжнародні
аспекти охорони авторських та суміжних прав

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати:
національне законодавство в сфері авторського права;
основні міжнародно-правові акти в сфері інтелектуальної власності;
основні положення доктрини про авторське право та суміжні права;
основні інститути права інтелектуальної власності;
існуючі колізії національного законодавства, що регулює відносини щодо авторського права;

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 30 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 40 балів;
- Екзамен – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни – середньоарифметичне балів поточної успішності
та балів за екзамен
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна
література:

Інтернет джерела

1. Авторське право і суміжні права. Європейський досвід: у 2-х книгах / За
ред. А.С.Довгерта. – Книга 2: Виступи, статті європейських спеціалістів //
Уклад. В.С.Дроб'язко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. – 460 с.
2. Андрусів У. Проблеми реалізації прав інтелектуальної власності на
програми організації мовлення в Україні / У. Андрусів // Право України. –
2008. – № 6. – С. 63-68
3. Гарієвич Ю. Інтелектуальна власність: види, суб’єкти та об’єкти, правові
основи захисту / Ю. Гарієвич // Науково-методичний журнал «Нова
педагогічна думка». – 2009. – № 4 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npd/2009_4/Garievic.pdf
4. Дітц А. Врегулювання питань авторського права у новій частині
четвертій Цивільного кодексу Російської Федерації: системний регрес,
але помірний сутнісний прогрес / А. Дітц // Право України. – 2011. – № 3.
– С. 78-91
5. Жилінкова О. В. Організації колективного управління як суб'єкти
договорів на використання музичних творів / О. В. Жилінкова // Держава
і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – 2006. – Вип. 33. – С. 337342.
6. Закорецька Л. Деякі проблемні питання щодо поняття окремих об’єктів
авторського права / Л. Закорецька // Право України. – 2008. – № 9. – С.
51-56.
7. Ігнатенко А. Застосування судами деяких норм законодавства про
захист авторського права і суміжних прав: проблеми судової практики /
А. Ігнатенко, Д. Луспеник // Право України. – 2009. – № 2. – С. 109-120
8. Ієвіня О. Sui generis: право слідування / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. –
2008. – №9 (103).
9. Ієвіня О. В. Місце суміжних прав у цивільному праві України / О. В. Ієвіня
// Право і суспільство. – 2007. – №3. – С.116–120.
10. Ієвіня О. Колективне управління майновими правами суб’єктів
авторських та суміжних прав / О. Ієвіня // Нотаріат для вас. – 2009. – №4
(114)
1. http://www.president.gov.ua – офіційне інтернет-представництво
Президента України
2. http://www.kmu.gov.ua – Урядовий портал (Кабінет Міністрів України)
3. http://mvs.gov.ua – Міністерство внутрішніх справ
4. http://www.minjust.gov.ua – Міністерство юстиції України
5. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського
6. http://www.rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради України
7. http://www.scilib.univ.kiev.ua – бібліотека Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка
8. http://www.ukma.kiev.uа – наукова бібліотека Національного
університету Києво-Могилянська академія
9. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm – Форум права
(електронне наукове фахове видання)
10. http://ru.wikipedia.org – Вікіпедія (свободная энциклопедия)
11. http://www.lawbook.by.ru – Бібліотека юриста
12. Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины».
13. Комп`ютерно-правова система www.rada.gov.ua
14. Комп`ютерно-правова система «Ліга Закон».7: www.liga.kiev.ua.

