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РЕФЕРАТ

         У магістерській роботі було проведено дослідження нормативних актів

щодо захисту інтелектуальної власності, становлення міжнародного захисту

авторського права та суміжних прав.

       Було визначено, якими нормативними актами керується Україна в сфері 

захисту АП та суміжних прав. Розглянуто механізм реєстрації АП, як форми 

захисту прав автора та ознайомлення з авторськими договорами.Проведено 

порівняльний аналіз нормативної бази України та інших країн. Визначено 

проблематику захисту АП в мережі Інтернет.

        Ключові слова: авторське право, суміжні права, інтелектуальна власність, 

договір, плагіат, піратство.

         In the master's thesis research was conducted to identify the first regulations

on the protection of intellectual property. Establishment of international copyright

and related rights protection.

         It has been determined what regulatory acts are guided by Ukraine in the

field of the protection of the copyright and related rights. Registration of copyright

is considered as a form of protection of author's rights and familiarization with

copyright contracts.

         A comparative analysis of the regulatory framework of Ukraine and other

countries is conducted. The problems of copyright protection on the Internet are

identified.

        Keywords: copyright, intellectual property, convention, related rights,

contract, plagiarism, piracy.

       

           

      


