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Випускову  роботу  магістра  присвячено  дослідженню  питань  правової

охорони авторського права і суміжних прав в Україні.

Визначені  поняття та  специфічні  ознаки авторських  та  суміжних прав,

проаналізовано правову природу охорони творчої діяльності, визначено основні

теорії  права  інтелектуальної  власності,  проаналізовано  авторські  та  суміжні

права  як  об’єкти  цивільно-правового  захисту,  систематизовано  та

проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання захисту авторських

та суміжних прав,  та сформульовані основні напрямки його удосконалення в

Україні на сучасному етапі.
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The master’s  thesis is  devoted  to the study of  issues of  legal  protection of

copyright and related rights in Ukraine.



Defined concepts and specific features of copyright and mixed rights, the legal

nature  of  the  protection  of  creative  activity  is  analyzed,  the  basic  theories  of

intellectual  property law are defined,  copyright  and related rights are analyzed as

objects of civil protection, the foreign experience of legal regulation of protection of

copyright and related rights is systematized and analyzed, and the main directions of

its improvement in Ukraine are formulated on at the present stage.


