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АНОТАЦІЯ 

 

Жогов В.С. Адміністративно-правові засади забезпечення в Україні 

захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». – Одеський державний 

університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, 

Одеса, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правових засад 

забезпечення в Україні захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що 

виражені у цифровій формі. Висвітлено загальнотеоретичні та практичні 

питання забезпечення захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що 

виражені у цифровій формі. 

Досліджено історичний шлях інституту захисту авторських і суміжних 

прав на території сучасних країн, таких як Україна, США, країн Західної 

Європи. Звернено особливу увагу на розвиток адміністративно-правових 

відносин щодо захисту цифрових об’єктів авторських і суміжних прав. 

Автором наголошено, що право інтелектуальної власності є однією з 

найдавніших складових суспільно-правових відносин, і проблеми, що 

стосуються цієї галузі права, часто виходили на перший план у 

європейському суспільстві. Необхідність захищати інтелектуальну власність 

виникала через бажання авторів зберегти право отримувати вигоду зі свого 

твору, а також через постійні випадки зазіхання на продукцію 

інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що проблема права 

інтелектуальної власності та її захисту була завжди досить актуальною, 

античність і середньовіччя не знали універсальних кодексів, які б 

забезпечували відповідне правове підґрунтя права інтелектуальної власності. 

Аргументовано, що новий час і суттєвий прогрес у виробництві 

призвели до розгалуження права інтелектуальної власності, оскільки виникає 

необхідність регулювати ускладнені правовідносини як у сфері промислових 
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винаходів, так і в сфері авторського права на художні твори. З розвитком 

міжнародних відносин система реєстрації авторських прав ускладнюється та 

глобалізується, виникають міжнародні інститути регулювання правовідносин 

у сфері інтелектуальної власності. Поступовий розвиток цієї сфери триває 

досі та буде тривати в подальшому через постійний розвиток технологій 

виробництва та трансляції інформації. 

Досліджено особливості правового регулювання існування об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. Автором 

наголошено, що об’єкти авторського права, що виражені у цифровій формі, 

виступають в якості інформації, яка поширюється каналами зв’язку, а 

правова регламентація захисту та обіг такої інформації відноситься до 

предметної сфери інформаційного права. Це вимагає включення до складу 

суб’єктів інформаційних правовідносин не тільки авторів, правовласників та 

інших осіб, які безпосередньо беруть участь у створенні, поширенні і 

використанні творів, а й суб’єктів, які забезпечують технічну сторону 

інформаційного обміну. 

Обґрунтовано висновок, що природа об’єктів авторських і суміжних 

прав, що виражені у цифровій формі дещо ширша за межі авторського права, 

це висуває додаткові вимоги до правового регулювання їх обігу і захисту в 

силу того, що такі вимоги виходять також й за межі інформаційного права. 

Наявність таких особливостей, а також однорідних суспільних відносин, що 

виникають з приводу створення, поширення і використання творів 

літератури, науки і мистецтва, що виражені в цифровій формі та захисту 

таких об’єктів в технічно складному та наукоємному глобальному 

інформаційному середовищі, є вагомою підставою для виникнення окремого 

інституту захисту таких об’єктів, а саме інституту захисту авторських і 

суміжних прав на об’єкти, що виражені в цифровій формі. 

Встановлено, що основними принципами захисту авторських і 

суміжних прав на об’єкти, що виражені в цифровій формі, які реалізуються 

інформаційно-правовими способами є: принцип транскордонності та 
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транспарентності глобального інформаційного середовища; принцип 

відповідальності учасників інформаційного обміну за незаконне розміщення 

матеріалів, що захищаються авторським правом в інформаційному просторі; 

принцип обмеженої відповідальності оператора зв’язку за зберігання та 

передачу інформації, яка захищається авторським правом, без дозволу її 

правовласників; принцип можливості обмеження доступу до інформації для 

захисту законних інтересів авторів і правовласників . 

Досліджено існуючий на сьогоднішній день стан захисту авторських і 

суміжних прав на національному та міжнародному рівнях. Міжнародний 

досвід свідчить про необхідність використання принципово нових підходів 

до правового регулювання в даній сфері. При цьому деякими країнами, 

такими, як ФРН, США, Франція були вироблені необхідні правові 

інструменти, які слід імплементувати в українське національне право, 

наприклад, законодавче регулювання діяльності сервіс-провайдерів, 

файлообмінних сервісів та ін. 

Встановлено, що правовий супровід інтелектуальної діяльності та 

захист прав творчої особистості або винахідника у міжнародному 

законодавстві достатньо широко представлений та чітко структурований. 

Процес удосконалення нормативної бази зазначеної сфери розпочався ще у 

ХІХ ст., але досконалості набув у ХХІ ст., коли суспільство стикнулися із 

стрімкими глобалізаційними змінами. 

Визначено авторську позицію, що створення в Україні сучасної 

міжнародно визнаної державної системи захисту інтелектуальної власності, її 

вдосконалення та розвиток неможливі без гармонізації національного 

законодавства з нормами міжнародного права в цій сфері, без урахування 

практики діяльності та досвіду національних патентних відомств промислово 

розвинених країн і спеціалізованих міжнародних організацій. 

Зроблено висновок, що Україна сьогодні поступово приєднується до 

світової спільноти у сфері захисту доробок розумової діяльності людини. І 

хоча система організаційно-правового забезпечення захисту результатів 
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інноваційної активності має певні недосконалості, інституційне та 

нормативне поля реформуються та доповнюються державою, яка спирається 

на міжнародний досвід запровадження ефективної моделі захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Досліджено зміст правовідносин у сфері забезпечення захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, складу, статусу 

суб’єктів, які приймають участь та заходів адміністративно-правової 

відповідальності за правопорушення в даній сфері. Узагальнено наукові 

погляди щодо визначення інформаційної та правової природи об’єктів, що 

виражені в цифровій формі. 

Встановлено, що у сучасній науці немає єдиної думки стосовно 

класифікації елементів механізму правового регулювання. До структури 

механізму адміністративно-правового регулювання входять норми 

адміністративного права, які об’єктивно виражені в законах та інших 

нормативних актах, адміністративні правовідносини, акти застосування норм 

адміністративного права, акти тлумачення норм адміністративного права, 

правосвідомість, правова культура, законність. 

Визначено, що правовідносинами в сфері забезпечення захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, слід розуміти 

бажані для людини, суспільства та держави відносини, які виникають в 

процесі забезпечення відповідними суб’єктами умов правомірного створення, 

розповсюдження, використання, зберігання та використання об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Робиться висновок про те, що цифрові твори, не формують особливої, 

нової групи об’єктів авторських прав з позицій авторського права, проте 

мають ряд унікальних інформаційних властивостей, які необхідно 

враховувати при застосуванні спеціальних методів захисту таких об’єктів, 

зокрема адміністративно-правових.  

Зосереджено увагу на аналізі правового статусу суб’єктів, зокрема їх 

діяльності у сфері захисту авторських прав на цифрові об’єкти. Автором 
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розглянуто адміністративно-правовий статус суб’єктів відносин щодо 

захисту авторських прав на цифрові об’єкти. Зокрема, виділені аспекти 

правового регулювання діяльності постачальників цифрових послуг зв’язку 

(провайдерів). Автор приходить до висновку, що вони грають важливу роль 

та формують інформаційно-технічне середовище, яке забезпечує необхідні 

умови для зберігання, використання та передачі творів у цифровій формі. Це 

обумовлює необхідність чіткого визначення їх обов’язків і випадків 

відповідальності за порушення авторських і суміжних прав. 

Констатується відсутність узгодженості в українському праві щодо 

регулювання відповідальності провайдерів за використання їх мереж для 

незаконного обігу об’єктів авторських прав. Для усунення виявлених 

недоліків, автором пропонується коректно ввести в Україні 

західноєвропейську модель правового регулювання діяльності провайдерів. 

Обгрунтовано, що в Україні сформовано інституційну базу, необхідну 

для забезпечення набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної 

власності. У теперішній час вона включає органи виконавчої влади 

(Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України, 

Міністерство внутрішніх справ України, Державна фіскальна служба 

України, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, Державна 

служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерство 

охорони здоров'я України, Міністерство культури України, Державне 

агентство України з питань кіно, Міністр захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Фонд державного майна України), державні органи зі 

спеціальним статусом (Рада національної безпеки і оборони України, Офіс 

Генерального прокурора України, Служба безпеки України, 

Антимонопольний комітет України) та органи судової влади (Верховний Суд 

України, Вищі спеціалізовані суди, апеляційні та місцеві суди). 

Зосереджено увагу на аналізі статей 51-2, 164-6, 164-7 та 164-9 КУпАП, 

назва та зміст яких найповніше відповідають предмету дослідження. 

Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної 
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власності складає особливу групу адміністративних правопорушень – 

адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної власності, яка 

диференційована на дві підгрупи: адміністративні правопорушення, що 

посягають на власність (стаття 51-2 КУпАП) та адміністративні 

правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в 

галузі фінансів і підприємницькій діяльності (статті 164-6, 164-7 та 164-9 

КУпАП). 

Встановлено, що метою адміністративної відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності є не тільки захист 

адміністративно-правових відносин, але й відносин, що регульовані, зокрема, 

нормами конституційного та цивільного права. 

Визначено, що правове регулювання у сфері захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі потребує 

обговорення та викликає необхідність формулювання науково обґрунтованих 

пропозицій щодо розв’язання існуючих проблем у сфері застосування 

адміністративної відповідальності за порушення прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності. 

Запропоновано сучасні способи захисту об’єктів авторських і суміжних 

прав, що виражені в цифровий формі. Розкрито шляхи вдосконалення 

адміністративних повноважень державних органів у сфері забезпечення 

захисту об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі. 

Доведено, що останніми роками у сфері законодавчого забезпечення 

правового захисту інтелектуальної власності досягнуто помітного прогресу, 

але саме недосконалість взаємодії державних органів залишається одним із 

чинників, що перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Визначено, що загальний рівень правопорушень у сфері забезпечення 

захисту прав інтелектуальної власності залишається високим. Це є підставою 

стверджувати про низьку ефективність діяльності органів нашої держави 

щодо забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, особливо 
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стосовно об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі 

(аудіовізуальної продукції, програмного забезпечення й музичних творів 

тощо). 

Встановлено, що останніми роками у сфері законодавчого забезпечення 

правового захисту інтелектуальної власності досягнуто помітного прогресу, 

але саме недосконалість взаємодії державних органів залишається одним із 

чинників, що перешкоджає створенню в Україні ефективної системи захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Обґрунтовано необхідність передати правозахисні функції 

правоохоронним органам, зокрема НПУ, а право-регуляторні – відповідним 

органам державної влади у сферу регулювання якого входить той чи інший 

об’єкт інтелектуального права. 

Встановлено необхідність досконалої регламентації державної 

політики у зазначеній сфері, шляхом чіткого та послідовного встановлення 

цілей, завдань, пріоритетів, принципів, стратегічних програм і планових 

заходів, які повинні бути розроблені та реалізовані органами державної влади 

із залученням інститутів громадянського суспільства. 

Запропоновано на законодавчому рівні врегулювати відносини зі 

стратегічного планування в Україні. Визначена необхідність в створенні 

діючого єдиного нормативно-правового акта, який би узагальнював та 

визначав державну політику у зазначеній сфері. 

Виділено конкретні шляхи вдосконалення політики в сфері правового 

захисту інтелектуальної власності в Україні, зокрема щодо захисту об’єктів 

авторських і суміжних прав, що виражені у цифровій формі, а саме: 

вдосконалення формування соціальної правосвідомості громадян; мотивація 

до правомірної поведінки громадян шляхом активізації поширення 

соціальної реклами; формування державної програми по заохоченню 

повідомляти про факти порушення авторських прав, зокрема співпраця 

органів державної влади, які наділені функцією адміністративно-правового 

забезпечення захисту об’єктів авторських та суміжних прав, що виражені у 
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цифровій формі з приватними суб’єктами по моніторингу розповсюдження 

контрафактної продукції. Також запропоновано на законодавчому рівні 

врегулювати відносини зі стратегічного планування в Україні. 

З метою подальшого вдосконалення правової основи 

загальнонаціональної системи по формуванню адміністративного 

законодавства у сфері забезпечення захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, припинення їх нелегального обігу проведено аналіз ситуації, 

запропоновано комплекс заходів, спрямованих на конкретизацію 

законодавчих вимог в даній сфері, оскільки суть організації протидії, 

зокрема, в захисті об’єктів авторських і суміжних прав, що виражені у 

цифровій формі, передбачає, в свою чергу, створення дієвої законодавчо-

правової бази для переслідування виробників контрафактної продукції та 

належне адміністративно-правове забезпечення протидії. 

Встановлено, що актуальним завданням, яке ще не повністю має своє 

вирішення, є осучаснення юридичної термінології та чіткого визначення 

правової кваліфікації в даній сфері. 

Розроблено законопроекти «Про внесення змін до Кодексу України 

«Про адміністративні правопорушення», «Про внесення змін до Закону 

України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у 

сфері авторського права і (або) суміжних прав», «Про внесення змін до 

Закону України «Про телекомунікації» та «Про внесення змін до Закону 

України «Про авторські і суміжні права». 

Ключові слова: об’єкт авторських і суміжних прав, цифрова форма, 

органи виконавчої влади, провайдер, адміністративно-правове забезпечення.  
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ANNOTATION 

 

Zhohov V. Administrative and legal bases of ensuring in Ukraine protection 

of objects of copyright and related rights, expressed in digital form. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of 

philosophy in the field of knowledge 08 «Law» on a specialty 081 «Law». – 

Odessa State University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of 

Ukraine, Odesa, 2020. 

The dissertation is devoted to the research of administrative and legal bases 

of ensuring in Ukraine protection of objects of copyright and related rights, which 

are expressed in digital form. The general theoretical and practical issues of 

ensuring the protection of copyright and related rights, expressed in digital form, 

are covered. 

The historical way of the institute of protection of copyright and related 

rights on the territory of modern countries, such as Ukraine, the USA, the countries 

of Western Europe is investigated. Particular attention is paid to the development 

of administrative and legal relations for the protection of digital objects of 

copyright and related rights. 

The author emphasizes that intellectual property law is one of the oldest 

components of social and legal relations, and problems related to this area of law 

have often come to the fore in European society. The need to protect intellectual 

property arose because of the authors' desire to retain the right to benefit from their 

work, as well as through constant cases of encroachment on intellectual property 

products. Despite the fact that the problem of intellectual property rights and its 

protection has always been quite relevant, antiquity and the Middle Ages did not 

know universal codes that would provide the appropriate legal basis for intellectual 

property rights. 

It is argued that new times and significant progress in production have led to 

the branching of intellectual property rights, as there is a need to regulate complex 

legal relations in the field of industrial inventions and in the field of copyright in 
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works of art. With the development of international relations, the system of 

copyright registration is becoming more complex and globalized, there are 

international institutions for regulating legal relations in the field of intellectual 

property. The gradual development of this area continues to this day and will 

continue in the future through the constant development of technologies for the 

production and transmission of information. 

The peculiarities of legal regulation of the existence of objects of copyright 

and related rights, expressed in digital form, are studied. The author emphasizes 

that the objects of copyright, expressed in digital form, act as information 

disseminated through communication channels, and the legal regulation of 

protection and circulation of such information belongs to the subject area of 

information law. This requires the inclusion in the subjects of information relations 

not only authors, rightholders and others who are directly involved in the creation, 

distribution and use of works, but also entities that provide the technical side of 

information exchange. 

The conclusion is substantiated that the nature of objects of copyright and 

related rights, expressed in digital form, is somewhat wider than copyright, it puts 

forward additional requirements to the legal regulation of their circulation and 

protection due to the fact that such requirements also go beyond information law. . 

The presence of such features, as well as homogeneous social relations arising 

from the creation, dissemination and use of works of literature, science and art, 

expressed in digital form and the protection of such objects in a technically 

complex and science-intensive global information environment, is a good basis for 

the emergence of a separate institution for the protection of such objects, namely 

the institution for the protection of copyright and related rights to objects expressed 

in digital form. 

It is established that the main principles of protection of copyright and 

related rights to objects expressed in digital form, which are implemented in 

information and legal ways are: the principle of cross-border and transparency of 

the global information environment; the principle of responsibility of participants 
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of information exchange for illegal placement of materials protected by copyright 

in the information space; the principle of limited liability of the communication 

operator for the storage and transmission of information protected by copyright, 

without the permission of its copyright holders; the principle of the possibility of 

restricting access to information to protect the legitimate interests of authors and 

right holders. 

The current state of copyright and related rights protection at the national 

and international levels has been studied. International experience shows the need 

to use fundamentally new approaches to legal regulation in this area. At the same 

time, some countries, such as Germany, the United States, and France, have 

developed the necessary legal instruments that should be implemented into 

Ukrainian national law, such as legislative regulation of service providers, file-

sharing services, and others. 

It is established that the legal support of intellectual activity and protection 

of the rights of a creative person or inventor in international law is quite widely 

represented and clearly structured. The process of improving the regulatory 

framework of this area began in the XIX century, but gained perfection in the XXI 

century, when society faced rapid globalization changes. 

The author's position is determined that the creation of a modern 

internationally recognized state system of intellectual property protection in 

Ukraine, its improvement and development is impossible without harmonization of 

national legislation with international law in this area, without taking into account 

the practice and experience of national patent offices of industrialized countries 

and specialized international organizations. . 

It is concluded that today Ukraine is gradually joining the world community 

in the field of protection of the achievements of human mental activity. Although 

the system of organizational and legal support for the protection of the results of 

innovation activity has certain imperfections, the institutional and regulatory fields 

are reformed and supplemented by the state, which is based on international 
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experience in implementing an effective model of protection of intellectual 

property rights. 

The content of legal relations in the field of ensuring the protection of 

copyright and related rights, expressed in digital form, composition, status of 

participating entities and measures of administrative liability for offenses in this 

area. The scientific views on determining the informational and legal nature of 

objects, expressed in digital form, are generalized. 

It is established that in modern science there is no consensus on the 

classification of elements of the mechanism of legal regulation. The structure of 

the mechanism of administrative and legal regulation includes norms of 

administrative law, which are objectively expressed in laws and other regulations, 

administrative relations, acts of application of administrative law, acts of 

interpretation of administrative law, legal awareness, legal culture, legality. 

It is determined that legal relations in the field of protection of copyright and 

related rights, expressed in digital form, should be understood desirable for man, 

society and the state relations that arise in the process of providing the relevant 

entities conditions for lawful creation, distribution, use, storage and use of objects 

of copyright and related rights, expressed in digital form. 

It is concluded that digital works do not form a special, new group of 

copyright objects from the standpoint of copyright, but have a number of unique 

informational properties that must be taken into account when applying special 

methods of protection of such objects, including administrative law. 

The focus is on the analysis of the legal status of entities, in particular their 

activities in the field of copyright protection for digital objects. The author 

considers the administrative and legal status of the subjects of relations for the 

protection of copyright in digital objects. In particular, the aspects of legal 

regulation of digital communication service providers (providers) are highlighted. 

The author concludes that they play an important role and form an information and 

technical environment that provides the necessary conditions for storage, use and 
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transmission of works in digital form. This necessitates a clear definition of their 

responsibilities and liability for copyright and related rights infringement. 

There is a lack of consistency in Ukrainian law regarding the regulation of 

the liability of providers for the use of their networks for the illegal circulation of 

copyright objects. To eliminate the identified shortcomings, the author proposes to 

correctly introduce in Ukraine the Western European model of legal regulation of 

providers. 

It is substantiated that Ukraine has formed the institutional framework 

necessary to ensure the acquisition, exercise and protection of intellectual property 

rights. It currently includes executive bodies (Ministry of Economy, Trade and 

Agriculture of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, State Fiscal 

Service of Ukraine, State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine, State 

Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre, Ministry of Health). 

Ukraine, Ministry of Culture of Ukraine, State Agency of Ukraine for Cinema, 

Minister of Environment and Natural Resources of Ukraine, State Property Fund of 

Ukraine), state bodies with special status (National Security and Defense Council 

of Ukraine, Office of the Prosecutor General of Ukraine, Security Service of 

Ukraine, Antimonopoly Committee of Ukraine) and judicial authorities (Supreme 

Court of Ukraine, High Specialized Courts, Appeals and Local Courts). 

Attention is focused on the analysis of Articles 51-2, 164-6, 164-7 and 164-9 

of the Code of Administrative Offenses, the title and content of which most fully 

correspond to the subject of research. Administrative liability for infringement of 

intellectual property rights is a special group of administrative offenses - 

administrative offenses in the field of intellectual property, which is differentiated 

into two subgroups: administrative offenses that encroach on property (Article 51-

2 KUpAP) and administrative offenses in trade, catering services, finance and 

business (Articles 164-6, 164-7 and 164-9 of the Code of Administrative 

Offenses). 

It is established that the purpose of administrative liability for infringement 

of intellectual property rights is not only the protection of administrative and legal 
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relations, but also relations regulated, in particular, by the norms of constitutional 

and civil law. 

It is determined that the legal regulation in the field of protection of 

copyright and related rights, expressed in digital form, requires discussion and 

necessitates the formulation of scientifically sound proposals for solving existing 

problems in the field of administrative liability for infringement of intellectual 

property rights. property. 

Modern methods of protection of copyright and related rights, expressed in 

digital form, are proposed. Ways to improve the administrative powers of 

government agencies in the field of protection of copyright and related rights, 

expressed in digital form. 

It has been proved that in recent years significant progress has been made in 

the field of legislative provision of legal protection of intellectual property, but the 

imperfection of interaction between state bodies remains one of the factors 

hindering the creation of an effective system of intellectual property protection in 

Ukraine. 

It is determined that the general level of offenses in the field of protection of 

intellectual property rights remains high. This is a reason to claim the low 

efficiency of the activities of our state to ensure the protection of intellectual 

property rights, especially in relation to objects of copyright and related rights, 

expressed in digital form (audiovisual products, software and music, etc.). 

It has been established that significant progress has been made in recent 

years in the field of legislative provision of legal protection of intellectual property, 

but the imperfection of interaction between state bodies remains one of the factors 

hindering the creation of an effective system of intellectual property protection in 

Ukraine. 

The necessity to transfer human rights functions to law enforcement bodies, 

in particular NPU, and legal-regulatory functions to the relevant state authorities, 

the regulation of which includes one or another object of intellectual law, is 

substantiated. 
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The need for perfect regulation of state policy in this area, by clearly and 

consistently setting goals, objectives, priorities, principles, strategic programs and 

planning measures to be developed and implemented by public authorities with the 

involvement of civil society institutions. 

It is proposed to regulate the relations on strategic planning in Ukraine at the 

legislative level. The need to create a valid single legal act that would summarize 

and define public policy in this area has been identified. 

Specific ways to improve the policy in the field of legal protection of 

intellectual property in Ukraine, in particular the protection of copyright and 

related rights, expressed in digital form, namely: improving the formation of social 

legal awareness of citizens; motivation for lawful behavior of citizens by 

intensifying the spread of social advertising; formation of a state program to 

encourage the reporting of copyright infringement, in particular the cooperation of 

public authorities, which are endowed with the function of administrative and legal 

support for the protection of copyright and related rights, expressed in digital form 

with private entities to monitor the distribution of counterfeit products. It is also 

proposed to regulate the relations on strategic planning in Ukraine at the legislative 

level. 

In order to further improve the legal framework of the national system for 

the formation of administrative legislation in the field of protection of intellectual 

property, the cessation of their illicit traffic, an analysis of the situation, a set of 

measures to specify legal requirements in this area, as the essence of counteraction, 

in particular, in the protection of objects of copyright and related rights, expressed 

in digital form, provides, in turn, the creation of an effective legal framework for 

the prosecution of manufacturers of counterfeit products and proper administrative 

and legal support of counteraction. 

It is established that the urgent task, which is not yet fully resolved, is the 

modernization of legal terminology and a clear definition of legal qualifications in 

this area. 
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Draft laws ―On Amendments to the Code of Ukraine― On Administrative 

Offenses ‖,― On Amendments to the Law of Ukraine ―On Effective Management 

of Property Rights of Rights Holders in the Sphere of Copyright and (or) Related 

Rights‖, ―On Amendments to the Law of Ukraine telecommunications "and" On 

Amendments to the Law of Ukraine "On Copyright and Related Rights". 

Key words: object of copyright and related rights, digital form, executive 

authorities, provider, administrative and legal support. 
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