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1. Теми практичних занять 

Практичні заняття не передбачені 



2. Теми семінарських занять 

ТЕМА 2. Авторське право і суміжні права. 

Семінарське заняття – 2 год. 

План 

1. Поняття та правова природа авторського права. Історико-правові аспекти 

розвитку авторського права в Україні. 

2. Джерела авторського права. Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі. 

3. Об'єкти авторського права: поняття та класифікація. Твори, які не є 

об'єктами авторського права. 

4. Суб'єкти авторського права: їхня класифікація та обсяг майнових і 

немайнових прав. 

5. Суміжні права: виникнення, об’єкти, строки чинності. 

6. Цивільно-правові способи захисту авторського права і суміжних прав. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

авторське право, автор, аудіовізуальний твір, база даних (компіляція даних), 

виключне право, виконавець, виробник відеограми, виробник фонограми, 

відеограма, відтворення, ім’я автора, запис (звукозапис, відеозапис), 

комп’ютерна програма, оприлюднення (розкриття публіці) твору, 

опублікування твору, фонограми, відеограми, організація мовлення, організація 

ефірного мовлення, організація кабельного мовлення, похідний твір, примірник 

твору, примірник фонограми, примірник відеограми, псевдонім, публічне 

виконання, публічний показ, публічне сповіщення (доведення до загального 

відома), репрографічне відтворення (репродукування), розповсюдження 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, службовий твір, суспільне 

надбання, твір архітектури, твір образотворчого мистецтва, твір ужиткового 

мистецтва, фонограма, цитата, державна система правової охорони 

інтелектуальної власності, копірайт. 

Рекомендована література до теми 2: (посилання на порядковий номер 

у списку рекомендованої літератури до дисципліни) 

1. Конституція України. 

2. Закони України: 1.2., 1.6., 1.10. 

3. Підручники: 2.1-2.4. 

4. Монографії та наукові видання: 4.1, 4.2, 4.9. 



3. Критерії оцінювання аудиторної роботи здобувачів вищої освіти 

на  семінарських заняттях 
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5 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі на рівні 

критичного мислення; на високому рівні сформовані необхідні практичні 

навички та вміння; забезпечена інтеграція знань з уміннями та 

навичками; виконано повний обсяг контрольних завдань та запитань з 

теми. Під час заняття продемонстрована стабільна активність та 

ініціативність в ході фронтального опитування, дискусій, виконанні 

рольових завдань тощо. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 

практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних 

питань ґрунтується на системному знанні чинного законодавства, теорії 

та правозастосовної практики. 

4 

Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі; теоретичні 

питання, винесені на розгляд, в цілому засвоєні; необхідні практичні 

навички та вміння в основному сформовані; виконано необхідний обсяг 

контрольних завдань та запитань з теми (допускається з неістотними 

помилками). Під час заняття продемонстрована активність в ході 

фронтального опитування, дискусій, виконанні рольових завдань тощо. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 

практики. 
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Основні поняття теми засвоєні у повному обсязі (допускається з 

неістотними помилками). Теоретичні питання, винесені на розгляд, у 

цілому засвоєні; практичні навички та вміння мають поверхневий 

характер, потребують подальшого напрацювання та закріплення; 

навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані з помилками 

або частково. Під час заняття продемонстрована епізодична активність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань засновані на 

здоровому глузді та свідчать про поверхневі знання. 

2 

Основні поняття теми засвоєні частково. Теоретичні питання, 

винесені на розгляд, засвоєні частково, поверхнево; практичні навички та 

вміння сформовані недостатньо; навчальні завдання, передбачені планом 

заняття, виконані зі суттєвими помилками або частково. Під час 

заняття активність не продемонстрована. 

1 

Основні поняття теми не засвоєні. Теоретичні питання, винесені на 

розгляд не засвоєні. Практичні навички та вміння сформовані 

недостатньо. Навчальні завдання, передбачені планом заняття, не 

виконані. Під час заняття здобувач вищої освіти усувався від навчальної 

роботи. 

0 Відсутність на занятті 

 


