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Рэферат 

 

Аб’ѐмдыпломнай работы: 93 старонкі, 1 выява, 5 дадаткаў. 

Спісвыкарыстаныхкрыніцутрымлівае 118 найменняў. 

АЎТАРСКАЕ ПРАВА, АХОВА АЎТАРСКІХ ПРАВОЎ, АБАРОНА 

АЎТАРСКІХ ПРАВОЎ, АДКРЫТЫЯ ЛІЦЭНЗІІ, ГРАМАДСКІ НАБЫТАК, 

КАЛЕКТЫЎНАЕ КІРАВАННЕ АЎТАРСКІМІ ПРАВАМІ, МІЖНАРОДНАЕ 

ПРЫВАТНАЕ ПРАВА, СІРОЧЫЯ ТВОРЫ. 

Аб'ектам даследаванняз'яўляюцца грамадскія адносіны, якія складваюцца 

ў сферы аховы і абароны аўтарскіх правоў у Рэспубліцы Беларусь і за мяжой.  

Прадмет даследаванняўключаеакты нацыянальнага (беларускага і 

замежнага) і міжнароднага права; акты міжнародных арганізацый; акты органаў 

інтэграцыйных аб’яднанняў з наднацыянальнымі паўнамоцтвамі; 

правапрымяняльную практыку і прававую дактрыну па пытаннях аховы і 

абароны аўтарскіх правоў на сучасным этапе. 

Мэта работы – сфармуляваць прапановы для ўнясення зменаў у дзеючыя 

нарматыўна-прававыя акты Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць грамадскія 

адносіны датычна аховы і абароны аўтарскіх правоў. 

Метадалогія. Зыходнай метадалагічнай базай даследавання з’яўляецца 

дыялектычны падыход. У рабоце таксама выкарыстаны агульнанавуковыя 

(абагульненне, аналіз, сінтэз, індукцыя, дэдукцыя, мадэляванне, прагназаванне) 

і прыватнанавуковыя (фармальна-лагічны, гістарачны, параўнальна-прававы, 

тэхніка-юрыдычны, сістэмна-структурны, метад лагічнага аналізу)метады 

даследавання сацыяльна-прававой рэальнасці.  

У выніку даследавання аўтар робіць выснову аб неабходнасці ўнясення 

зменаў у нарматыўна-прававыя акты Рэспублікі Беларусьу сувязі з 

асаблівасцямі грамадскіх адносін датычна механізмаў аховы і абароны 

аўтарскіх правоў на сучасным этапе. Навізна вынікаў абумоўлена 

недастатковай ступеню вывучанасці праблематыкі ў Рэспубліцы Беларусь, а 

таксама выкарыстаннем аўтарам найноўшых замежных даследаванняў аб'екта і 

прадмета, якія адлюстроўваюць сучасныя сацыяльна-прававыя рэаліі. Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаны ў працэсе ўдасканалення беларускага 

заканадаўства, а таксама далейшага навуковага даследавання праблематыкі. 

Выкарыстаныя матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з’яўляюцца дакладнымі. 

Работа выканана самастойна. 

  



Реферат 

 

Объѐм дипломной работы: 93 страницы, 1 рисунок, 7 приложений. 

Список использованных источников содержит 118 наименований. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО, ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ, ЗАЩИТА 

АВТОРСКИХ ПРАВ, ОТКРЫТЫЕ ЛИЦЕНЗИИ, ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДОСТОЯНИЕ, КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ, 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО, СИРОТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

Объектом исследованияявляются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере охраны и защиты авторских прав в Республике 

Беларусь и за границей. 

Предмет исследованиявключает акты национального (белорусского и 

иностранного) и международного права; акты международных организаций; 

акты органов интеграционных объединений c наднациональными 

полномочиями; правоприменительную практику и правовую доктрину по 

вопросам охраны и защиты авторских прав на современном этапе. 

Цель работы – сформулировать предложения для внесения изменений в 

действующие нормативно-правовые акты Республики Беларусь, регулирующие 

общественные отношения по поводу охраны и защиты авторских прав. 

Методология. Исходной методологической базой исследования является 

диалектический подход. В работе также использованы общенаучные 

(обощение, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, 

прогнозирование) и частнонаучные(формально-логический, исторический, 

сравнительно-правовой, технико-юридический, системно-структурный, метод 

логического анализа)методы исследования социально-правовой реальности. 

В результате исследования автор делает вывод о необходимости внесения 

изменений в нормативно-правовые акты Республики Беларусь в связи с 

особенностями общественных отношений по поводу механизмов охраны и 

защиты авторских прав на современном этапе. Новизна результатов 

обусловлена недостаточной степенью изученности проблематики в Республике 

Беларусь, а также использованием автором новейших иностранных 

исследований объекта и предмета, отражающих современные социально-

правовые реалии. Выводы работы могут быть использованы в процессе 

совершенствования белорусского законодательства, а также дальнейшего 

научного исследования проблематики.Использованные материалы и результаты 

дипломной работы являются достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 

  



Abstract 

 

The diploma thesis consists of 93 pages, 1 image, 7 addendums. The list of 

references comprises 118 items. 

COPYRIGHT, PROTECTION OF COPYRIGHT, DEFENSE OF 

COPYRIGHT, OPEN LICENSE, PUBLIC DOMAIN, COLLECTIVE 

MANAGEMENT OF COPYRIGHT, PRIVATE INTERNATIONAL LAW, 

ORPHAN WORKS. 

The scope of research is social relations that develop with regard to protection 

and defense of copyright in the Republic of Belarus and abroad.  

The research subject comprises acts of national (Belarusian and foreign) and 

international law, acts of organs of integration associations having supranational 

competence, case law and legal doctrine devoted to protection and defense of 

copyright at the present stage. 

The research objective is to formulate provisions for amending normative legal 

acts of the Republic of Belarus currently in effect that regulate social relations with 

regard to protection and defense of copyright. 

The basis of the methodological framework of this research is a dialectical 

approach. During the research the fundamental (generalization, analysis, synthesis 

induction, deduction, simulation) and private (formal method, historical method, 

comparative legal method, technical legal method, system and structural method, 

method of logical analysis) scientific methods were also implemented. 

As the result of the research the author comes to the conclusion that normative 

legal acts of the Republic of Belarus should be amended due to certain peculiarities 

of social relations with regard to modern mechanisms of protection and defense of 

copyright. The novelty of the results of the research is determined by lack of research 

of the problematics in the Republic of Belarus, as well as by the author’s use of the 

most recent foreign research devoted to the subject and reflecting contemporary 

social and legal reality. The conclusions can be used so as to improve Belarusian 

legislation, as well as to be a base point for further scientific research of the 

problematics. All the materials used and the results of the diploma thesis are 

authentic. The thesis was created individually. 
 


