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АНОТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

Єгоров Микола Охорона та захист авторських прав у сфері функціонування всесвітньої
інформаційної мережі Інтернет. – «Право». – Кваліфікаційна робота на правах рукопису.
            Випускна робота магістра зі спеціальності 081
Кременчуцький національний університет імені Михайла Острограцького.
Факультет права, гуманітарних і соціальних наук. Кафедра галузевих
юридичних наук. Кременчук, 2018.
       Випускна роботу магістра присвячена авторському праву на твори, які    розміщені в 
мережі нтернет, а саме їх захист і охорона. Аналізується історія створення Інтернету, його 
будова та можливості, а також нормативно- правова база України та інших країн, яка регулює 
суспільні відносини в його сфері. Виокремлюється загальна характеристика міжнародно-
правового  регулювання авторського права в мережі Інтернет, так як він має  
транскордонний характер. З’ясовується порядок реєстрації авторських прав на деякі 
продукти інтелектуальної діяльності. Розглядається види творів, розміщених в Інтернеті, які 
охороняються авторським правом. Досліджується         особливості нормування інституту 
авторського права. Робляться висновки з   
дослідження та відповідні пропозиції до законодавства та практики його 
застосування.

Ключові слова: мережа Інтернет, авторське право, захист та охорона
авторських прав, інтелектуальна діяльність, ІТ-технології, проблеми
авторського права, норми права, міжнародне право.
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Egorov Nikolay Protection and protection of copyright in the field of
functioning of the World Internet Information Network. – Qualification work
on the rights of the Manuscript.
       Master's thesis on specialty 081 «Law». – Kremenchuk National University
named after Mikhail Ostrogratsky. Faculty of Law, Humanities and Social
Sciences. Department of branch legal sciences. Kremenchug, 2018.
        The master's thesis is devoted to the copyright of works that are posted on
the Internet, namely, their protection and protection. The article analyzes the
history of the creation of the Internet, its structure and capabilities, as well as the
legal and regulatory framework of Ukraine and other countries that regulates social
relations in its sphere. The general characteristic of international legal regulation of
copyright on the Internet is singled out, as it has a transboundary character. The
order of registration of copyright for some products of intellectual activity is
clarified. The types of copyrighted works on the Internet are considered. The
peculiarities of the norm of the institute of copyright are investigated. Conclusions
from the study and relevant proposals to the law and practice of its application are
made.

Keywords: Internet network, copyright, protection and protection of
copyright, intellectual activity, IT technologies, problems of copyright, norms of
law, international law.


