
    

Кожен із вас може бути автором 
 
 
 
 

3 курс (журналістика, РЗГ, ВДМ) 
Спецкурс на правову тематику 

(«Авторське право», 
 «Право в галузі реклами») 

 4 курс (журналістика, РЗГ, ВСР) 
(«Авторське право») 

 
 

Думаєте  авторське право – це складні хитросплетіння законів та 

нудні статті з Цивільного кодексу?  

Перед вами курс, що докорінно змінить уявлення про правові 

дисципліни.  
Не секрет, що сфера медіа пов’язана із використанням об’єктів 
інтелектуальної власності. Фото, відео, музика, товарні знаки – все це ми 
щоденно використовуємо у своїй роботі або створюємо самі. Знання 
авторського права допоможе це робити грамотно та уникнути багатьох 
неприємностей чи судових позовів.  
 

Чи можна правомірно використовувати пости з Facebook?  

      Публікувати фото з відомою особистістю? 

                Вільно брати матеріали з інтернету ? 

                        Врешті, як самому захиститися від крадіжок             

вашої інтелектуальної власності?  

 

Ці та інші відповіді ви зможете отримати під час вивчення дисципліни.  
 

    Наш девіз: тільки цікаві приклади та  

                                   тільки корисна й практична інформація. 

        Переваги  
Рольові ігри, імпровізовані судові засідання, де ви можете спробувати 
себе в ролі адвоката чи, навіть, судді. Проведення яскравих 
інститутських заходів з протидії медіапіратству. Курс стане вашим 
незамінним туторіалом. 

КУРС 
«АВТОРСЬКЕ ПРАВО» 

              
 



    Мета курсу 
 

навчитися правомірно використовувати об’єкти авторського права у своїй 
діяльності;  
укладати авторський договір із замовником або роботодавцем; 
реєструвати власні бренди та захищати авторські права на власні медійні 
продукти; 
у випадку порушень складати позовну заяву або претензію з приводу 
порушених авторських прав; 
захищати порушені авторські права цивільно-правовими способами.  

 

     Чого можна навчитися 
 

 
Юлія КУЛИК 
магістр Інституту журналістики 
 

«Авторське право для мене було окремим розділом у 

навчанні. Відповідальним розділом. Адже, журналіст без 
усвідомлення законодавчої бази не може повноцінно 
виконувати свою роботу. Треба не тільки знати 
професійні обов'язки, а й дотримуватися їх. Інколи, 
доводиться наполегливо відстоювати свої права, 
посилаючись на нормативно-правові акти, закони, 
кодекси. Предмет авторського права дає змогу 
розібратися у правовому полі, орієнтуватися у 
законодавстві та, найголовніше, вміти застосовувати 

знання на практиці. Кожному журналістові є за що червоніти. Але, нехай приводом для 

рожевих щічок буде не порушення права інтелектуальної власності».  

 
 

     Наші заходи 
 

 

        
 

Святкуємо Всесвітній день авторського права 



 
 

 
 

Приміряємо ролі адвоката та судді 
 

     
 

 

Кілька слів про лектора: 
 
Катерина ГОРСЬКА, 

доцент кафедри мультимедійних технологій і                    

медіадизайну, доктор наук із соціальних комунікацій 

 

Має вищу журналістську та юридичну освіту, спеціалізовану 

освіту з інтелектуальної власності. Працює в сфері медіаправа та 

інтелектуальної власності. Займається експертною та 

законотворчою діяльністю в НДІ Інтелектуальної власності 

Національної академії правових наук України.  

 

 


