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Магістерська робота присвячена комплексному науковому дослідженню
цивільно-правового захисту результатів інтелектуальної діяльності. Під час
дослідження даної теми були викладені основні розуміння генезису наукових
досліджень інтелектуальної власності. Також містить в собі інформацію про
основні інституції, що стосуються прав інтелектуальної власності, висвітлює
захист прав інтелектуальної власності, які застосовуються в разі їх порушення 
за нормами національного та закордонного законодавства.
Проаналізувавши дану тему, є всі підстави стверджувати, що законодавство
України в сфері інтелектуальної власності відповідає основним міжнародним
стандартам та знаходиться на високому рівні, і не потребує вагомих покращень.
Але важливим залишається подальше удосконалення механізмів застосування
законодавчих норм з тим, щоб забезпечити в нашій країні дієвий захист прав
авторів, винахідників, творців, правовласників на рівні, що відповідає рівню
економічно розвинених країн світу.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальна діяльність, 
об’єкти інтелектуальної власності, охорона об’єктів інтелектуальної діяльності, 
захист об’єктів інтелектуальної діяльності, цивільно-правову відповідальність 
за порушення права на об’єкти інтелектуальної діяльності.
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Master's work is devoted to a comprehensive scientific study of civil protection 
of intellectual property. During the study of this topic, the basic understanding of the
Genesis of scientific research of intellectual property was outlined. It also contains
information about the main institutions relating to intellectual property rights, covers 
the protection of intellectual property rights, which are applied in case of violation of
national and foreign legislation.

Having analyzed this topic, there is every reason to argue that the legislation of
Ukraine in the field of intellectual property meets the basic international standards 
and is at a high level, and does not require significant improvements. But it remains
important to further improve the mechanisms of application of legislative norms in
order to ensure in our country effective protection of the rights of authors, inventors,
creators, rights holders at the level that corresponds to the level of economically
developed countries

Keywords: intellectual property, intellectual activity, objects of intellectual
property, protection of objects of intellectual activity, protection of objects of
intellectual activity, civil liability for violation of the right to objects of intellectual
activity.


