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АНОТАЦІЯ 

 

Коротюк О.В. Кримінально-правова охорона об‘єктів права 

інтелектуальної власності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.08 «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-

виконавче право» (081 – Право). – Дніпропетровський державний університет 

внутрішніх справ, Дніпро, 2020. 

Дисертація присвячена дослідженню кримінально-правової охорони 

об‘єктів права інтелектуальної власності. Автором надано характеристику 

права інтелектуальної власності у широкому та у вузькому значеннях, 

визначено істотні ознаки об‘єктів права інтелектуальної власності, розкрито 

особливості кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також особливості механізму заподіяння шкоди об‘єктам права 

інтелектуальної власності.  

У роботі надано загальну характеристику кримінально-правових норм, 

що здійснюють охорону об‘єктів права інтелектуальної власності, проведено 

глибокий аналіз об‘єктивних і суб‘єктивних ознак складів посягань на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, наведено низку пропозицій щодо 

удосконалення кримінального законодавства з урахуванням проведеного 

дослідження; розглянуто основні проблеми кваліфікації та розмежування 

злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, між собою 

та з іншими злочинами, показано особливості відмежування злочинів, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, від інших 

правопорушень; розглянуто заходи кримінально-правового характеру за 

злочини, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, які 

застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи, а також поза 

межами кримінальної відповідальності особи.  
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Правова природа і характеристики об‘єктів права інтелектуальної 

власності обумовлюють особливості компонентів кримінально-правової 

охорони об‘єктів права інтелектуальної власності в залежності від їх 

різновидів, специфіки створення, структурних характеристик, наявності 

зв‘язку з матеріальним носієм, в якому вони втілені. Криміноутворюючі 

ознаки посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності відображають цю 

специфіку (зокрема, такі ознаки як предмет злочинів, спеціальний суб‘єкт, 

потерпілий, спосіб вчинення діяння).  

Встановлено, що об‘єктом кримінально-правової охорони є такі 

соціальні цінності: потерпілі, права і свободи, інтереси, соціальні зв‘язки, 

нематеріалізовані і матеріалізовані блага, ознаки яких обумовлюються 

характеристиками відповідних різновидів об‘єктів права інтелектуальної 

власності. Останні також є визначальними для встановлення особливостей 

механізму заподіяння шкоди кожному із згаданих компонентів кримінально-

правової охорони.  

Різна природа об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під 

кримінально-правову охорону, відтворюється у кримінально-правових нормах 

у таких аспектах: особливості предмета посягань; особливий потерпілий і 

сукупність суб‘єктивних прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної 

власності; особливості діяння, яким можуть спричинятися негативні зміни в 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони. 

Виділення кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, у 

межах чотирьохрівневої системи (загальний рівень; родовий рівень; 

конкретний рівень; спеціальний рівень) дозволяє виділити злочини, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності за ознаками діяння, що 

стосується компонентів кримінально-правової охорони, які відповідають 

компонентам відповідного різновиду об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Дослідження об‘єктивних ознак складів цих злочинів дозволяє дійти 

висновку про недоцільність виділення злочинів, які посягають на об‘єкти 
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права інтелектуальної власності в окремий розділ КК України. Встановлено, 

що на рівні родових об‘єктів ці діяння посягають на різні суспільні цінності. 

На рівні видових об‘єктів обґрунтованим видається групування злочинів, 

передбачених у статтях 176 і 177 (розділ V Особливої частини КК України), а 

також у статтях 229, 231, 232, 232-1 і 232-2 (розділ VІІ Особливої частини КК 

України), що загалом відповідає поділу (класифікації) об‘єктів права 

інтелектуальної власності на результати інтелектуальної творчої діяльності та 

інформаційні ресурси. На рівні безпосередніх об‘єктів структурні особливості 

та інші характеристики конкретних об‘єктів права інтелектуальної власності 

виявили стійке співвідношення між цими характеристиками та можливими 

різновидами злочинного впливу на охоронювані об‘єкти права інтелектуальної 

власності, відповідно до якого виділяються законодавчі конструкції 

кримінально-правових норм, що забезпечують їх кримінально-правову 

охорону: 1) щодо об‘єктів права інтелектуальної власності, визначених у 

статтях 176, 177, 229 КК, законодавча конструкція «незаконні дії з об‘єктами 

права інтелектуальної власності або інше порушення права на них, якщо це 

спричинило відповідні суспільно небезпечні наслідки»; 2) щодо об‘єктів права 

інтелектуальної власності, визначених у статтях 231, 232, 232-1, 232-2 КК, - 

законодавчі конструкції, пов‘язані із забезпеченням кримінально-правової 

заборони незаконного отримання, використання, втрати відомостей, 

порушення їх цілісності. Визначення фізичних, соціальних та юридичних 

ознак об‘єктів права інтелектуальної власності як предметів злочинів 

підтвердило обґрунтованість такого підходу законодавця щодо побудови 

кримінально-правових положень.  

Утім, концепція охорони об‘єктів права інтелектуальної власності за 

чинним КК України виявляє істотні недоліки з точки зору обсягу і меж 

кримінально-правової охорони. У зв‘язку з цим видається доцільним внесення 

деяких змін до чинної концепції кримінально-правової охорони, зокрема, за 

рахунок: а) розширення кількості об‘єктів права інтелектуальної власності, 

взятих під кримінально-правову охорону (наприклад, породи тварин); б) 
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розширення меж кримінально-правової охорони, зокрема, криміналізація 

діянь, що можуть спричинити виникнення негативних змін у правах, свободах, 

інтересах творця щодо створеного, але не зареєстрованого об‘єкта права 

інтелектуальної власності (наприклад, розголошення до офіційної публікації 

змісту поданої заявки щодо винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 

тощо) або таких, що обмежують реалізацію права на творчість (наприклад, 

примус до співавторства щодо об‘єктів авторського права і суміжних прав); в) 

врахування особливостей об‘єктів права інтелектуальної власності, що мають 

нерозривний зв‘язок з матеріальним носієм, в якому вони втілені, а також 

підкреслення суспільної небезпеки діянь, пов‘язаних із утворенням в об‘єкті 

права інтелектуальної власності непоправних змін чи знищенням такого 

об‘єкта, шляхом криміналізації таких діянь (наприклад, знищення або 

непоправне пошкодження предметів живопису, скульптури, архітектури, а так 

само – знищення інших об‘єктів права інтелектуальної власності); г) щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності, передбачених у статтях 231, 232, 

232-1, 232-2 КК – розширення кримінально-правової охорони за рахунок 

криміналізації посягань на комерційну таємницю та її різновиди, пов‘язані із 

втратою відомостей, порушенням їх цілісності; ґ) уніфікація підходів 

законодавця до побудови кримінально-правових норм з орієнтацією на 

вищенаведені групи об‘єктів права інтелектуальної власності, з урахуванням 

чого – деталізація положень кримінально-правових норм, що стосуються 

опису об‘єктивної сторони посягань на відповідні об‘єкти права 

інтелектуальної власності; д) віднесення діянь, яким властива суспільна 

небезпека одного рівня, до злочинів одного ступеня тяжкості, у зв‘язку з чим - 

зміни різновидів і розмірів кримінальних покарань; е) застосування 

диференційованого підходу до визначення виду покарань за діяння, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, з урахуванням їх різної 

спрямованості та інших особливостей. 

Предмет злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, має криміноутворююче значення: як обов‘язковий елемент складів 
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усіх злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності; як 

поняття, що відображає ознаки системоутворюючого поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» і особливості якого дозволяють визначити коло 

протиправних дій і бездіяльності, які можуть вчинятися щодо охоронюваних 

об‘єктів права інтелектуальної власності; як поняття, що відображає один з 

обов‘язкових компонентів кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності і має значення для визначення ознак усіх інших 

компонентів кримінально-правової охорони. Предметом злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, є об‘єкт права 

інтелектуальної власності.  

Характеристики суб‘єкта злочинів, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, пов‘язані із приналежністю його до суб‘єктів права 

інтелектуальної власності, які можуть вчиняти посягання щодо даного об‘єкта 

права інтелектуальної власності виключно у формах, що спричиняють 

виникнення негативних змін у правах, свободах та інтересах іншого суб‘єкта 

права інтелектуальної власності щодо цього ж об‘єкта права інтелектуальної 

власності.  

Дослідження суб‘єктивної сторони злочинів, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, показало, що обов‘язковою ознакою 

наявності вини у цих діяннях є усвідомлення суб‘єктом посягання корисних 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності як охоронюваної 

законом соціальної цінності, а по відношенню до інших компонентів об‘єкта 

кримінально-правової охорони (суб‘єкти права інтелектуальної власності, їхні 

права, свободи, інтереси, соціальні зв‘язки, які установлюються у зв‘язку із 

створенням об‘єкта права інтелектуальної власності) – негативне, зневажливе 

або недостатньо уважне відношення. Автором розроблено низку рекомендацій 

щодо удосконалення кримінально-правових норм, що дозволить вирішити 

проблеми правозастосовчої практики і підвищити ефективність кримінально-

правових положень. 
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Korotiuk O. V. Criminal law protection of objects of intellectual property 

rights. – Qualifying scientific work as the manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of the Doctor of Law in specialty 

12.00.08. «Criminal Law and Criminology; Criminal-executive Law» (081 – Law).                                

– Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, 2020. 

The dissertation is dedicated to research of criminal law protection of objects 

of intellectual property rights. The author describes the intellectual property rights in 

broad and narrow meanings, identifies the essential features of intellectual property 

rights, reveals the features of criminal law protection of objects of intellectual 

property rights, as well as the features of the mechanism of damage to objects of 

intellectual property rights. The dissertation provides a general description of 

criminal law that protects the objects of intellectual property rights, conducted an in-

depth analysis of objective and subjective features of encroachments on objects of 

intellectual property rights, provides a number of proposals to improve criminal law 

taking into account the conducted research; the main problems of qualification and 

differentiation of crimes that encroach on the objects of intellectual property rights 

among themselves and with other crimes, the features of distinguishing crimes that 

encroach on the objects of intellectual property rights from other offenses; measures 

of criminal law nature for crimes encroaching on objects of intellectual property 

rights, which are applied within the criminal liability of a person, as well as outside 

the criminal liability of a person. The author has developed a number of 

recommendations for improving criminal law, which will solve the problems of law 

enforcement practice and increase the effectiveness of criminal law. 
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he legal nature and characteristics of intellectual property rights determine the 

features of the components of criminal law protection of intellectual property rights 

depending on their types, specifics of creation, structural characteristics, the 

presence of a connection with the material medium in which they are embodied. 

Criminal signs of encroachment on the objects of intellectual property rights reflect 

this specificity (in particular, such features as the subject of the crime, the special 

subject, the victim, the manner of committing the act). 

It is established that the object of criminal protection is the following social 

values: victims, rights and freedoms, interests, social ties, intangible and 

materialized goods, the characteristics of which are determined by the 

characteristics of the respective types of intellectual property rights. The latter are 

also crucial for establishing the features of the mechanism of causing harm to each 

of the mentioned components of criminal law protection. 

The different nature of the objects of intellectual property law, taken under 

criminal law protection, is reproduced in the criminal law in the following aspects: 

features of the subject of encroachment; special victim and a set of subjective rights 

to the protected object of intellectual property rights; features of the act, which may 

cause negative changes in the components of the object of criminal protection. 

The allocation of criminal law that establishes liability for encroachment on 

objects of intellectual property rights, within a four-level system (general level; 

generic level; specific level; special level) allows to distinguish crimes that encroach 

on objects of intellectual property rights for signs of the act relating to the 

components of criminal law protection, which correspond to the components of the 

relevant type of object of intellectual property rights. 

The study of the objective features of the corpus delicti of these crimes allows 

us to conclude that it is inexpedient to allocate crimes that encroach on the objects 

of intellectual property rights in a separate section of the Criminal Code of Ukraine. 

It has been established that at the level of generic objects, these actions encroach on 

various social values. At the level of specific objects, the grouping of crimes 

provided for in Articles 176 and 177 (Section V of the Special Part of the Criminal 
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Code of Ukraine), as well as in Articles 229, 231, 232, 232-1 and 232-2 (Section VII 

of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine) seems reasonable. ), which 

generally corresponds to the division (classification) of intellectual property rights 

into the results of intellectual creativity and information resources. At the level of 

direct objects, structural features and other characteristics of specific objects of 

intellectual property rights have revealed a stable relationship between these 

characteristics and possible types of criminal influence on protected objects of 

intellectual property rights, according to which the legislative constructions of 

criminal law provide their criminal protection: 1) in respect of objects of intellectual 

property rights, defined in Articles 176, 177, 229 of the Criminal Code, the 

legislative structure "illegal actions with objects of intellectual property rights or 

other violation of the right to them, if it caused appropriate socially dangerous 

consequences "; 2) in relation to the objects of intellectual property rights defined in 

Articles 231, 232, 232-1, 232-2 of the Criminal Code - legislative constructions 

related to ensuring the criminal law prohibition of illegal acquisition, use, loss of 

information, violation of their integrity . The definition of physical, social and legal 

characteristics of intellectual property rights as objects of crime confirmed the 

validity of this approach of the legislator to build criminal law. 

However, the concept of protection of intellectual property rights under the 

current Criminal Code of Ukraine reveals significant shortcomings in terms of scope 

and limits of criminal law protection. In this regard, it seems appropriate to make 

some changes to the current concept of criminal law protection, in particular, by: a) 

expanding the number of objects of intellectual property rights taken under criminal 

law protection (for example, animal breeds); b) expanding the boundaries of 

criminal law protection, in particular, criminalization of acts that may cause 

negative changes in the rights, freedoms, interests of the creator of the created but 

not registered object of intellectual property rights (for example, disclosure before 

the official publication of the application). inventions, utility models, industrial 

designs, etc.) or those that restrict the exercise of the right to creativity (for example, 

coercion to co-authorship of copyright and related rights); c) taking into account the 
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peculiarities of the objects of intellectual property rights that are inextricably linked 

with the material medium in which they are embodied, as well as emphasizing the 

public danger of acts related to the formation of irreparable changes in the object of 

intellectual property rights or destruction of such object, by criminalizing such acts 

(for example, destruction or irreparable damage to objects of painting, sculpture, 

architecture, as well as the destruction of other objects of intellectual property 

rights); d) in respect of objects of intellectual property rights provided for in Articles 

231, 232, 232-1, 232-2 of the Criminal Code - expansion of criminal law protection 

through criminalization of encroachments on trade secrets and its varieties 

associated with loss of information, violation their integrity; e) unification of the 

legislator's approaches to the construction of criminal law with a focus on the above 

groups of intellectual property rights, taking into account - detailing the provisions 

of criminal law relating to the description of the objective side of encroachment on 

the relevant intellectual property rights ; e) attribution of acts, which are 

characterized by public danger of one level, to crimes of one degree of gravity, in 

connection with which - changes in the types and sizes of criminal penalties; f) 

application of a differentiated approach to determining the type of penalties for acts 

that infringe on the objects of intellectual property rights, taking into account their 

different orientation and other features. 

The subject of crimes that encroach on the objects of intellectual property 

rights has a criminal significance: as a mandatory element of all crimes that 

encroach on the objects of intellectual property rights; as a concept that reflects the 

features of the system-forming concept of "object of intellectual property rights" and 

the features of which allow to determine the range of illegal actions and omissions 

that may be committed against protected objects of intellectual property rights; as a 

concept that reflects one of the mandatory components of criminal law protection of 

intellectual property rights and is important for determining the characteristics of all 

other components of criminal law protection. The subject of crimes that encroach on 

the objects of intellectual property rights is the object of intellectual property rights. 
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Characteristics of the subject of crimes that encroach on the objects of 

intellectual property rights, related to its belonging to the subjects of intellectual 

property rights, which may encroach on the object of intellectual property rights 

only in forms that cause negative changes in the rights, freedoms and interests of 

another subject of intellectual property rights in relation to the same object of 

intellectual property rights. 

The study of the subjective side of crimes that encroach on the objects of 

intellectual property rights, showed that a mandatory sign of guilt in these acts is the 

subject's encroachment on the useful properties of the object of intellectual property 

rights as protected by law social value, and in relation to other components of the 

object of criminal law protection (subjects of intellectual property rights, their 

rights, freedoms, interests, social ties, which are established in connection with the 

creation of the object of intellectual property rights) - negative, contemptuous or 

insufficiently attentive attitude. The author has developed a number of 

recommendations for improving criminal law, which will solve the problems of law 

enforcement practice and increase the effectiveness of criminal law. 

Key words: criminal law protection, object of intellectual property rights, 

mechanism of damage, intellectual property, criminally creating features, 

qualification of crimes, illegal use, violation of intellectual property rights, 

components of object of criminal law protection, social values. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Правова охорона інтелектуальної власності 

ґрунтується на положеннях ст. 27 Загальної декларації прав людини від 

10.12.1948 року, відповідно до якої кожна людина має право на захист її 

моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних 

або художніх праць, автором яких вона є, і, крім того, являє собою одне із 

стратегічних завдань на шляху становлення України як інноваційної, 

високотехнологічної держави. Важливе значення інтелектуальної творчої 

діяльності закріплено також у положеннях Конституції України (ст. 54). 

Загальновизнаним є те, що запровадження ефективної правової охорони, у 

тому числі кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності, є однією з обов‘язкових умов для формування інтелектуального 

капіталу держави і її економічного розвитку.  

У Кримінальному кодексі України об‘єкти права інтелектуальної 

власності є одними з багатьох суспільних цінностей, взятих під охорону 

кримінального закону. Багатогранність правовідносин інтелектуальної 

власності, специфічні риси об‘єктів права інтелектуальної власності, 

обумовлені їх особливою природою, структурними особливостями і 

невід‘ємним зв‘язком із створювачем, виявляють їх особливу значимість серед 

інших суспільних цінностей. Злочини, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, характеризуються високим рівнем суспільної 

небезпеки як такі, що спричиняють матеріальну і нематеріальну шкоду. Утім, 

на сьогоднішній день, посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності 

відносяться до злочинів, які відзначаються великим рівнем латентності. Аналіз 

і узагальнення офіційних статистичних даних щодо показників злочинності в 

Україні показує, що кількість зареєстрованих кримінальних проваджень 

(відкритих кримінальних справ) за фактами вчинення злочинів, які посягають 

на об‘єкти права інтелектуальної власності, є надзвичайно низькою у 

порівнянні із загальною кількістю проваджень (справ). Утім, по усім 
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різновидам розглядуваних злочинів спостерігається різка зміна кількості у 

напрямі її збільшення (у деяких випадках – збільшення у десятки разів) 

зареєстрованих кримінальних проваджень у 2013 році або після 2013 року. Це 

може бути пов‘язане із тим, що наприкінці 2012 року набув чинності новий 

Кримінальний процесуальний кодекс України, яким були запроваджені нові 

підходи до фіксації фактів правопорушень і виконання процесуальних дій. 

Саме з цього часу було запроваджено негайне прийняття і реєстрацію заяви 

про кримінальне правопорушення, а потерпілий одержав право звернення до 

суду з питань оскарження дій щодо відмови у відкритті кримінального 

провадження і впливу на правоохоронні органи, а саме – зобов‘язання щодо 

відкриття кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді. До 

набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України 

процедура дослідчої перевірки, фактично, спричинила численні відмови у 

відкритті кримінальних справ з формальних підстав щодо належності питань, 

з приводу яких зверталася потерпіла особа, до цивільно-правових відносин. 

Таким чином, можна побачити, що скасування інституту дослідчої перевірки 

та надання процесуальної можливості потерпілій особі зобов‘язати 

правоохоронні органи зареєструвати кримінальне провадження обумовило 

різке зростання показників по усім статтям, які передбачають відповідальність 

за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, 

опосередковано вказує на те, що до набрання чинності Кримінальним 

процесуальним кодексом України, ймовірно, факти звернень, що свідчили про 

вчинення суспільно небезпечних посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, не завжди бралися до уваги правоохоронними органами. При 

цьому, відзначається також надзвичайно великий відсоток закритих 

кримінальних проваджень. Окрім того, офіційна статистика щодо кількості 

засуджених осіб показує надзвичайну низьку чисельність осіб, що були 

притягнуті до кримінальної відповідальності. Наприклад, щодо статей 232-1 і 

232-2 КК України статистичні відомості не містять взагалі жодного випадку 

засудження особи за вчинення цих посягань.  
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Утім, такі низькі показники, на мою думку, не свідчать про відсутність 

розповсюдженості цих злочинів. Публічний і відкритий продаж контрафактної 

продукції на ринках, наявність численних пропозицій щодо незаконного 

копіювання текстів наукових робіт, книг та інших публікацій в мережі 

Інтернет, якими, власне, користується велика кількість людей у навчанні і 

повсякденному житті, свідчить про те, що у суспільстві, наразі, відсутнє 

повноцінне усвідомлення того, що об‘єкт права інтелектуальної власності є 

соціальною цінністю, взятою під охорону закону. Відтак, факти щодо плагіату 

у наукових роботах, у інших публікаціях, як правило, не викликають обурення 

у суспільстві і не мають для винного суттєвих негативних наслідків. Однак, 

нерозуміння значимості об‘єктів права інтелектуальної власності як 

охоронюваних законом цінностей свідчить про те, що у суспільстві ще не 

сформувалося розуміння загальної цілісної системи цінностей, у межах якої ці 

об‘єкти мають своє місце і яка, у свою чергу, є необхідною для становлення 

правової держави. Цей фактор впливає на захист порушених прав та інтересів 

інтелектуальної власності у двох аспектах. По-перше, нерозуміння значимості 

об‘єктів права інтелектуальної власності і не сприйняття їх як справжньої 

соціальної цінності з боку працівників правоохоронних органів (які є 

представниками українського суспільства) спричиняє відповідні підходи у 

розслідуванні таких посягань, що виявляється в їх ігноруванні, безпідставному 

закритті кримінальних проваджень тощо. По-друге, сприйняття суспільством 

порушень права інтелектуальної власності, у тому числі тих, що володіють 

суспільною небезпекою, як таких, що не викликають осуду, нерідко 

обумовлює відсутність звернень до правоохоронних органів за захистом 

порушених прав з боку потерпілих, а в разі уникнення винним 

відповідальності за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності – 

відсутність суспільного осуду.  

При цьому, великий обсяг, розгалуженість і складність регулятивного 

законодавства, різна правова природа різних груп об‘єктів права 

інтелектуальної власності, а також швидкі темпи розвитку технологій і 
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запровадження інновацій вимагають від законодавця розроблення 

універсальної і ефективної концепції кримінально-правової охорони об‘єктів 

права інтелектуальної власності, яка дозволила би реально захистити 

порушені права суб‘єктом права інтелектуальної власності і виконувала б 

превентивну функцію щодо попередження таких посягань. Проте, наразі, 

кримінально-правова охорона об‘єктів права інтелектуальної власності 

виявляється недосконалою і малоефективною. За період незалежності 

законодавцем приділялася надзвичайно мала увага удосконаленню 

кримінально-правових норм, які передбачають відповідальність за посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності. Зміни, які вносилися або 

пропонувалися до внесення до цих положень, переважно, стосувалися змін 

санкцій кримінально-правових норм, але не містили у собі пропозицій, 

спрямованих на розширення кримінально-правової охорони чи підвищення її 

ефективності. Такий підхід призвів до того, що окремі положення 

кримінально-правових норм на сьогодні містять неактуальні формулювання 

або включають у себе законодавчі конструкції, що, фактично, не відповідають 

регулятивному законодавству.  

Вищезазначене свідчить про актуальність і своєчасність дослідження 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Проблеми кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, досліджувалися у роботах таких науковців як 

Андрушко П. П., Берзін П. С., Волинець Р. А., Нерсесян А. С., Радутний О. Е., 

Харченко В. Б. Важливі теоретичні напрацювання містяться у працях 

Андрусів У. Б., Баймуратова М. А., Басай О. В., Горпинюк О. П., Гумеги О. В., 

Гули Л. Ф., Данилюк А. І., Демидової Л. М., Коваль І. Ф., Коваль А. М., 

Короля В., Кулініча О. О., Майданевича А. Г., Мельника О. М., Рижко О. М., 

Рязанової Н. І., Савицького О. Г., Харламової С. О. та ін. Значний внесок у 

дослідження згаданих питань зробили такі зарубіжні науковці як Амеліна О. 

Ю., Антонюк А. С., Близнець І. А., Бондарєв В. М., Бондарєв М. Ю., 

Верхольотов М. О., Дельцова Н. В., Дозорцев В. А., Долотов Р. О., Ковальов 
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М. Б., Коваленко А. А., Кропачьов Н. М., Крилова К. Н., Кузьміна І. К., Лєпіна 

Т. Г., Савкіна М. А. та інші. 

Водночас, багато питань, пов‘язаних із кримінально-правовою охороною 

об‘єктів права інтелектуальної власності, залишаються невирішеними 

(наприклад, межі кримінально-правової охорони, особливості механізму 

заподіяння шкоди об‘єкту права інтелектуальної власності тощо). Окрім того, 

не зважаючи на наявність дисертаційних досліджень, присвячених 

проблематиці кримінальної відповідальності за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, комплексне дослідження ознак усіх об‘єктів права 

інтелектуальної власності як предметів злочинів в них не здійснювалося 

(наприклад, відсутні дослідження ознак раціоналізаторської пропозиції, 

компонування напівпровідникових виробів, сортів рослин, що мають 

кримінально-правове значення, та ін.).  

Актуальність обраної теми обґрунтовується також потребами практики, 

яка зіштовхується із значними складнощами при кваліфікації посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності. Це пов‘язане із тим, що специфічні 

риси об‘єктів права інтелектуальної власності обумовлюють особливості ознак 

злочинних посягань на них, пов‘язані як із специфікою механізму завдання 

шкоди цим об‘єктам, так і з специфікою об‘єктивного виразу злочинної 

поведінки у процесі вчинення таких посягань. У зв‘язку з цим, проблемними 

для практики виявляються питання кваліфікації злочинів, їх розмежування 

між собою, а також тлумачення окремих кримінально-правових положень.  

З огляду на це, доцільним і обґрунтованим видається здійснення 

комплексного дослідження кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана відповідно до: Переліку пріоритетних тематичних напрямів 

наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 942 від 

07.09.2011 р.; Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав 
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людини на період до 2020 р., схваленого розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2015 р. № 1393-р; Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015‒2020 рр., затвердженої 

Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276/2015; Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12.01.2015 р. №5/2015; Плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на 2020 

рік, а також Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 р., 

схвалених постановою Загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 03.03.2016 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дисертаційного 

дослідження є комплексна характеристика кримінально-правової охорони 

об‘єктів права інтелектуальної власності, а також розроблення пропозицій 

щодо удосконалення кримінально-правових положень і підвищення їх 

ефективності.  

Відповідно до мети дослідження у роботі поставлено наступні завдання: 

– встановити ознаки об‘єктів права інтелектуальної власності, які є 

важливими для визначення компонентів кримінально-правової охорони і які 

відтворюються в ознаках злочинів, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності; 

– визначити соціальні цінності, які належать до компонентів 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності; 

– розкрити особливості механізму заподіяння шкоди компонентам 

об‘єкта кримінально-правової охорони; 

– виділити групи злочинів, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, та з‘ясувати питання доцільності виділення їх в 

окремий розділ Особливої частини КК України; 

– визначити фізичні, соціальні та юридичні ознаки предметів злочинів, 

які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності;  

– на основі аналізу об‘єктивних і суб‘єктивних ознак злочинів, що 
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посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, з урахуванням 

специфіки предмета цих посягань, визначити можливість повноцінного і 

ефективного застосування кримінально-правових норм, що передбачають 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, для 

забезпечення охорони об‘єктів права інтелектуальної власності та 

обґрунтувати необхідні напрями удосконалення чинної концепції 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності;  

– встановити особливості кваліфікації злочинів, що посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, визначити основні критерії їх 

розмежування між собою, з іншими злочинами, а також відмежування цих 

злочинних посягань з іншими правопорушеннями;  

– визначити заходи кримінально-правового характеру, що можуть 

застосовуватися за злочини, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, у межах та поза межами кримінальної відповідальності особи; 

– визначити і розробити зміни до чинної концепції кримінально-

правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності, необхідні для 

підвищення її ефективності. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що складаються у разі 

вчинення посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності; кримінально-

правові положення, що врегульовують межі і зміст поведінки суб‘єктів права 

інтелектуальної власності та усіх інших осіб з приводу об‘єкта права 

інтелектуальної власності; суспільні відносини, що складаються у зв‘язку з 

використанням об‘єкта права інтелектуальної власності і задоволення за 

рахунок об‘єкта права інтелектуальної власності охоронюваних законом 

інтересів.  

Предмет дослідження – кримінально-правова охорона об‘єктів права 

інтелектуальної власності. 

Методи дослідження. Обрані дисертантом з урахування мети, об‘єкта та 

предмета дослідження. У процесі здійснення дисертаційного дослідження 

використані такі методи: метод історичного аналізу, за допомогою якого було 



27 
 

з‘ясовано соціально-економічні та інші передумови формування концепції 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності, у 

центрі якої знаходиться створювач таких об‘єктів, показано еволюцію 

підходів законодавця до розуміння об‘єкта права інтелектуальної власності як 

важливої соціальної цінності; метод системного аналізу, на основі якого 

встановлено особливості кожного з охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності як системоутворюючого компонента кримінально-

правової охорони, а також охарактеризовано інші її компоненти; порівняльно-

правовий метод, який надав змогу виявити досвід побудови концепції 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності за 

кримінальним законодавством інших держав і виявити деякі аспекти 

законодавчих підходів до кримінально-правового регулювання, що не 

характерні Україні, але можуть бути доцільними до запровадження у 

Кримінальний закон; формально-логічний метод, за підставі якого здійснено 

аналіз і тлумачення кримінально-правових норм та інших норм законодавства, 

а також було розкрито зміст багатьох понять; метод аналогії, що 

використовувався для розроблення пропозицій щодо кваліфікації окремих 

злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності; системно-

структурний метод, за допомогою якого кожен об‘єкт права інтелектуальної 

власності був розглянутий як предмет злочину з урахуванням ознак, 

визначених не тільки в кримінально-правових нормах, але й у спеціальному 

регулятивному законодавстві. За допомогою цього методу також було 

розглянуто кримінально-правові положення, що передбачають 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, у 

якості складової загального механізму кримінально-правового регулювання; 

метод моделювання та соціологічні методи (анкетування, вивчення матеріалів 

судової практики тощо) надали можливість оцінити дієвість існуючих 

кримінально-правових положень та сформулювати пропозиції щодо їх 

удосконалення у перспективі. 

Нормативно-правову базу становить Конституція України, чинне 
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кримінальне законодавство України, інші нормативно-правові акти України та 

іноземних держав.  

Науково-теоретичною базою дисертації є наукові праці українських та 

зарубіжних вчених з питань кримінального права, теорії держави і права, 

філософії, логіки, соціології, окремих галузей права (адміністративного, 

цивільного, господарського права, економічної теорії тощо). У роботі 

проаналізовано також постанови пленуму Верховного Суду, Вищого 

господарського суду України, використано енциклопедично-довідкову 

літературу.  

Емпіричну базу дослідження становлять відомості, отримані в результаті 

соціологічного опитування адвокатів, працівників правоохоронних органів. 

Проаналізовано судову практику, яка стосується кримінальної 

відповідальності за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Найістотнішими положеннями, що обумовлюють наукову новизну 

одержаних результатів дослідження є: 

вперше: 

- встановлено ознаки об‘єктів права інтелектуальної власності, які 

обумовлюють особливості компонентів кримінально-правової охорони і 

відтворюються у складах злочинів, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, у якості криміноутворюючих ознак; 

- визначено обсяг і межі кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності, встановлено і охарактеризовано п‘ять класів 

компонентів об‘єкта кримінально-правової охорони;  

- розкрито особливості механізму завдання шкоди об‘єкту кримінально-

правової охорони, визначено характер і різновиди негативних змін, яких 

зазнає кожен з компонентів об‘єкта кримінально-правової охорони у разі 

здійснення посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності; 

- за рахунок виділення кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, у 

межах чотирьохрівневої системи (загальний, родовий, конкретний і 
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спеціальний рівні) визначено групи злочинів, вчинення яких спричиняє 

негативні зміни в компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони; 

-  з урахуванням різної природи охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності (шляхом виокремлення особливого предмета і 

особливого потерпілого), доведено недоцільність виділення усіх статей, які 

передбачають кримінальну відповідальність за посягання на них, в окремий 

розділ Особливої частини КК України; 

- на підставі проведеного аналізу об‘єктивних і суб‘єктивних ознак 

складів тих злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, встановлено недоліки чинного законодавчого підходу стосовно 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності і 

обґрунтовано необхідність його удосконалення, що потребує розширення кола 

охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під 

кримінально-правову охорону, криміналізації діянь, що можуть спричинити 

виникнення негативних змін в компонентах об‘єкта кримінально-правової 

охорони, уточнення і зміни окремих кримінально-правових положень; 

- визначено фізичні, соціальні та юридичні ознаки усіх предметів 

злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, з 

урахуванням поділу досліджуваних об‘єктів на результати інтелектуальної 

творчої діяльності та інформаційні ресурси, а також їх структурних 

особливостей; визначено специфічні ознаки комерційної таємниці, які 

характеризують її не тільки як різновид охоронюваної законом таємниці, а 

саме як об‘єкт права інтелектуальної власності; 

- з урахуванням визначених ознак кожного з різновидів об‘єктів права 

інтелектуальної власності встановлено відмінності у змісті дій чи 

бездіяльності, що становлять об‘єктивну сторону посягань на ту чи іншу групу 

об‘єктів права інтелектуальної власності (на основі класифікацій об‘єктів 

права інтелектуальної власності за критерієм поділу на результати 

інтелектуальної творчої діяльності та інформаційні ресурси, за структурними 

особливостями і зв‘язку з матеріальним носієм, в якому вони втілені);  



30 
 

- визначено коло осіб, які можуть бути потерпілими від злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності; 

- розкрито особливості посягання спеціального суб‘єкта злочину на 

об‘єкт права інтелектуальної власності залежно від його правового статусу і 

наданих повноважень, що пов‘язане із включенням суб‘єкта у зв‘язку з 

виконанням повноважень у правовідносини інтелектуальної власності або 

одержанням ним у зв‘язку з виконанням повноважень доступу до об‘єкта 

права інтелектуальної власності; в залежності від різновиду правового статусу 

(що пов‘язаний із здійсненням службової діяльності, трудової (професійної) 

діяльності або професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних 

послуг) визначено відмінності у вчиненні суспільно небезпечних посягань на 

об‘єкт права інтелектуальної власності; 

- визначено специфіку інтелектуального і вольового елементів вини у 

посяганнях на об‘єкти права інтелектуальної власності, а також розуміння 

фактичного змісту і соціального значення, характеру дій чи бездіяльності, які 

вчиняються, безпосередньо пов‘язані із усвідомленням характеру і природи 

об‘єкта права інтелектуальної власності (тобто розуміння особою корисних 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності, його цінності і, 

відповідно, можливості задоволення певних інтересів у зв‘язку з 

використанням такого об‘єкта чи здійснення інших дій щодо об‘єкта), у той 

час як стосовно інших компонентів об‘єкта кримінально-правової охорони 

(суб‘єкти права інтелектуальної власності, їхні права, свободи, інтереси, 

соціальні зв‘язки, які установлюються у зв‘язку із створенням об‘єкта права 

інтелектуальної власності) виявляється негативне, зневажливе або недостатньо 

уважне відношення;  

- встановлено особливості кваліфікації злочинів, що посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, визначено основні критерії 

розмежування їх складів між собою, зі складами інших злочинів, а також 

відмежування цих злочинних посягань від інших правопорушень, а саме – за 

предметом посягання, ознаками об‘єктивної сторони, ознаками суб‘єкта, 
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суб‘єктивної сторони, ознаками потерпілого, а, в окремих випадках, - за 

ознаками об‘єктивної сторони у єдності з предметом посягання; 

- встановлено заходи кримінально-правового характеру, що можуть 

застосовуватися за злочини, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, у межах та поза межами кримінальної відповідальності особи; 

обґрунтовано доцільність застосування заходів кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб і внесення відповідних змін до ст. 96-3 КК; 

- з урахуванням проведеного дослідження запропоновану низку змін до 

кримінально-правових норм, які встановлюють відповідальність за посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності; 

удосконалено: 

- зміст поняття «незаконний», що використовується у кримінально-

правових нормах стосовно об‘єктів права інтелектуальної власності; 

- підходи до розуміння понять «незаконне використання», «порушення 

права», «фінансування дій», «привласнення авторства»; 

-  визначення ознак об‘єктів права інтелектуальної власності, що мають 

кримінально-правове значення; 

- співвідношення між значеннями «незаконне отримання» і «незаконне 

збирання», «незаконне використання» і «незаконне розголошення» інформації; 

- наукове обґрунтування наявності у суб‘єкта права інтелектуальної 

власності сукупності прав, що є відмінними від тріади прав власника на об‘єкт 

права власності; 

дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні підходи щодо розуміння механізму кримінально-правового 

регулювання і побудови логічної норми; 

- наукові погляди щодо розмежування ознак службової особи та 

спеціальних суб‘єктів злочинів, що здійснюють професійну діяльність, 

пов‘язану з наданням публічних послуг; 

- підхід щодо співвідношення між поняттями «комерційна таємниця», 

«банківська таємниця», «інсайдерська інформація», відповідно до якого 
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банківська таємниця є різновидом комерційної таємниці; інсайдерська 

інформація може містити у собі відомості, які належать до предмета 

комерційної таємниці; 

- теоретичні погляди щодо змісту відомостей, які входять до предмета 

комерційної таємниці. 

Практичне значення отриманих результатів. Одержані результати 

проведеного дисертаційного дослідження мають теоретичне і практичне 

значення. Зокрема, його висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній сфері – для подальшого розроблення теоретико-

правових проблем та наукового дослідження кримінально-правової охорони 

об‘єктів права інтелектуальної власності; 

– правотворчій діяльності – для розробки, вдосконалення та уточнення 

законодавчих та підзаконних актів у сфері права інтелектуальної власності; 

– у правозастосовній діяльності – для вдосконалення та підвищення 

ефективності функціонування судових, правоохоронних органів, адвокатів, 

нотаріусів; 

– навчальному процесі – положення й висновки дисертації можуть 

використані під час викладання таких навчальних дисциплін як «Кримінальне 

право» та «Кваліфікація злочинів». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження оприлюднені на п‘яти міжнародних науково-

практичних конференціях: «Актуальні дослідження правової та історичної 

науки» (04.03.2020 року, м. Тернопіль); «Вплив юридичної науки на розвиток 

міжнародного та національного законодавства» (14 – 15 лютого 2020 року, м.  

Харків); «Економіка, фінанси, облік та право: аналіз тенденцій та перспектив 

розвитку» (05 березня 2020 року, м. Полтава); «Теоретичні та прикладні 

аспекти розвитку науки» (30 – 31 січня 2020 р., м. Київ); «Сучасний стан та 

перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту, фінансів та права» (26 

січня 2019 року, м. Полтава); «Право, держава та громадянське суспільство в 
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умовах системних реформ» (21 – 22 лютого 2020 р., м. Дніпро); «Актуальні 

дослідження правової та історичної науки» (06 лютого 2020 р., м. Тернопіль); 

«Перспективні напрямки розвитку економіки, фінансів, обліку та права: теорія 

і практика» (12 лютого 2020 р., м. Полтава); «Сучасні проблеми правової 

системи та державотворення в Україні» (21 – 22 лютого 2020 р., м. 

Запоріжжя); «Актуальні питання сучасної науки та освіти» (02 – 03 березня 

2020 р., м. Львів); «Наукова думка сучасності і майбутнього» (08 лютого 2020 

р., м. Дніпро); «Формування сучасної наукової думки», (31 січня 2020 р., м. 

Кропивницький); «Суспільство, економіка, право: теорія, методологія, 

концепції розвитку» (07 – 08 лютого 2020 р., м. Київ); «Інноваційні наукові 

дослідження: теорія, методологія, практика» (28 – 29 лютого 2020 р., м. Київ); 

«Наукові тренди постіндустріального суспільства» (28 лютого 2020 р.); 

«Сорок четверті економіко-правові дискусії» (18 лютого 2020 р., м. Львів). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження опубліковано в: одноосібній монографії, у 22 статтях (з яких 15 – 

у фахових вітчизняних виданнях, 7 статей – у зарубіжних періодичних 

видання за профілем дисертації, 16 – тези доповідей на конференціях). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, поділених на 10 підрозділів, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 465 сторінок, з яких 

основний текст складає 385 сторінок. Список використаних джерел нараховує 

474 найменування, які викладені на 52 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

ПРАВА ТА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК 

ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Поняття та загальна характеристика права інтелектуальної 

власності, об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

Фундаментальні засади правового регулювання інтелектуальної 

власності наведено у Конституції України [208] (ст. 54). В літературі вірно 

відзначено про те, що саме захист прав інтелектуальної власності «є 

загальносуспільним інтересом, що гармонує з приватним інтересом захисту 

інтелектуальної власності творців, їхніх авторських прав та інших моральних 

та матеріальних інтересів» [209, 405].  

Слід зазначити, що у науці немає єдиного розуміння змісту поняття 

«інтелектуальна власність». В окремих випадках воно розглядається як 

тотожне з поняттям «право інтелектуальної власності», в інших – як більш 

широке за змістом поняття. З цих підстав, необхідним вбачається визначення 

сутності і співвідношення понять: «право інтелектуальної власності» та 

«інтелектуальна власність».  

Розуміння інтелектуальної власності як більш широкого за змістом 

поняття показує це поняття як суспільні відносини різного змісту, що 

виникають на всіх рівнях суспільного життя. Виходячи із загального 

визначення суспільних відносин, можна дійти висновку, що в основі 

виникнення, існування і розвитку відносин інтелектуальної власності лежать 

три соціальні фактори: 1) суспільні відносини виступають як відповідний 

продукт, результат діяльності людей і, одночасно, є передумовою такої 

діяльності; 2) суспільні відносини виникають відносно певного предмета – 

результату людської діяльності (продукти матеріальної чи духовної праці, 

результати історичної або прижиттєвої діяльності людей); 3) в основі 

суспільних відносин лежать потреби, інтереси суспільства [332, 14 – 33]. Ці 
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суспільні відносини (які мають фінансово-економічний, соціальний, морально-

етичний характер і відображають поєднання приватного інтересу з 

суспільним, національно-культурним і державним інтересом) виникають при 

появі (створенні) результатів інтелектуальної діяльності [31, 38] або інших 

об‘єктів.  

Відносини інтелектуальної власності виявляються у всіх сферах 

суспільного життя, а саме:  

1) у соціальній сфері відносини інтелектуальної власності можуть 

існувати на рівні усіх соціальних інститутів (інститут сім‘ї та шлюбу, 

економічний інститут (виробництво), політичні (державні) інститути, 

духовний інститут (який включає в себе науку, релігію, освіту і культуру), що 

виявляється у конкретній соціальній взаємодії між суб‘єктами відносин як 

носіїв відповідних соціальних статусів (яка відбувається, зокрема, у формі 

обміну інформацією) [141, 656 – 696]. Саме інформація, заснована на 

закладених в ній творчих ідеях [20, 74], часто являє собою узагальнюючу 

форму інтелектуальних досягнень [381, 24]. У такому широкому (соціально-

філософському) значенні інтелектуальна власність є особливою формою 

суспільних відносин, що виникають з приводу володіння, користування, 

розпорядження об‘єктом, котрий містить унікальну інформаційну структуру 

[417]; 

2) в економічній сфері відносини інтелектуальної власності набувають 

матеріально-економічного змісту і, переважно, проявляються у конкретних 

процесах людської діяльності (праці) щодо створення і подальшого 

використання відповідних об‘єктів як товару. У цьому аспекті в економічній 

теорії сутність поняття «інтелектуальна власність» розкривається з точки зору 

таких основних підходів: соціально-філософського, заснованого на концепції 

«природної справедливості», згідно з якою кожен претендує на результати 

колективної праці співрозмірно з його внеском у спільну справу; 

пропрієтарного (правового), що розглядає інтелектуальну власність у 

контексті виконання нею двох головних функцій – виробничої (стимулювання 
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творчої активності у різних сферах суспільного життя) та організаційної 

(матеріальна підтримка осіб, які здійснюють творчу діяльність); утилітарного 

(економічного), що базується на концепції створення такого набору прав, які б 

з одного боку стимулювали індивідів до створення суспільно цінних благ, а з 

іншого – сприяли б максимальному задоволенню потреб від використання цих 

благ [16, 15 – 18]. Важливо, що такі відносини утворюються між членами 

суспільства з приводу присвоєння – відчуження немайнових результатів 

інтелектуальної праці [8, 9]. Загальновизнаним є те, що, як правило, вони 

виникають і розвиваються на підставі так званого контракту «дослідник 

(автор) – суспільство» [15, 23], відповідно до якого автор і, одночасно, 

першочерговий володілець прав на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

передає їх у розпорядження третім особам із розрахунку на отримання 

професійної винагороди в різноманітній формі. З цього вбачається, що 

економічний зміст названого вище поняття ґрунтується на взаємовідношенні 

таких категорій як «затрати» і «вигоди» [16, 18], а розроблення його в 

економічній науці, переважно, спрямоване на збалансування економічних 

відносин з точки зору справедливого і узгодженого поєднання втрат 

(пов‘язаних з введенням відповідного об‘єкта в обіг та його використанням) з 

перевагами (які отримуються після введення об‘єкта в обіг і у процесі його 

використання). У цьому контексті саме економія витрат є основною функцією 

інституту інтелектуальної власності [16, 55]; 

3) у політичній (державній) сфері відносини інтелектуальної власності 

відображають поєднання суспільного (приватного) і державного (публічного) 

інтересу. Їх виникнення пов‘язується із створенням результату 

інтелектуальної, творчої діяльності або іншого об‘єкта, який має об‘єктивну 

(матеріальну) форму і у якому втілюється нове знання. Водночас, цінність 

результату інтелектуальної діяльності індивіда (людини) для суспільства 

(людства) визначається, не виходячи з його призначення і достоїнства, а в 

силу вже самого факту створення чого-небудь оригінального, такого, що 

відрізняється від знання, що існувало раніше, тобто потенційно корисного. У 
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момент створення це знання може не вважатися необхідним для існування 

людства (суспільства), але в перспективі може стати об‘єктом культурного, 

технічного, освітнього чи іншого процесу, послужити підставою для 

отримання нового знання [54, 23]. В юридичній літературі підкреслюється 

абстрактний характер інтелектуальної власності як правової категорії 

(юридична абстракція), проте, визнається, що це поняття завжди пов‘язане із 

створенням у процесі інтелектуальної діяльності людини суспільно-корисних 

результатів, які є оригінальними в силу втіленого у них творчого замислу [54, 

24]. Важливо відзначити, що відносини інтелектуальної власності завжди 

виникають у зв‘язку із створенням конкретних суспільних благ (цінностей), 

які характеризуються суспільною корисністю як для суспільства, так і для 

держави, а, отже, об‘єднують в собі приватний і публічний інтерес [255, 76.]; 

4) у духовній сфері відносини інтелектуальної власності стосуються 

матеріальної і нематеріальної культури, сфери мистецтва, науки, освіти і 

релігії [141, 760 – 763]. Водночас, більшість продуктів духовної, творчої 

діяльності отримують суспільне визнання, а згодом стають об‘єктивними, 

суспільними благами і навіть набувають певну економічну, матеріальну 

цінність [381, 20].  

Структура інтелектуальної власності як суспільних відносин 

визначається за різними підставами [249, 103], а саме: 

1) інтелектуальна власність як суспільні відносини існує у формі 

сукупності відносин, що охоплюють різні рівні життєдіяльності людини і 

сфери суспільного життя, а саме: соціальні, економічні, правові, політичні, 

духовні відносини. У цьому значенні комплекс відносин інтелектуальної 

власності включає в себе дві великі групи (класи) відносин: матеріальні (до 

яких входять технологічні та економічні) відносини; ідеологічні (які 

включають політичні, правові, моральні, естетичні, релігійні) відносини [332, 

42 – 43]; 

2) структура інтелектуальної власності відповідає загальновизнаній 

структурі суспільних відносин, у межах якої виділяються такі компоненти як 
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суб‘єкти, предмет (об‘єкт) і соціальні зв‘язки. У такому розумінні 

характеристика поняття інтелектуальної власності має відображати наступне: 

види і зміст діяльності, що призводить до створення об‘єкта інтелектуальної 

власності; характеристику суб‘єктів суспільних відносин; зміст підсумку 

(результату) людської діяльності (предмета (об‘єкта) суспільних відносин) як 

такого, що включає ознаку новизни, оригінальності і є невідомим раніше 

об‘єктом [32, 73]; потреби та інтереси, для задоволення яких здійснюється 

відповідна взаємодія між суб‘єктами; характер соціальних (структурно-

функціональних) зв‘язків між суб‘єктами і характеристику цих зв‘язків у 

вузькому значенні (на рівні міжособистісних відносин) або у широкому 

значенні (на рівні комплексної взаємодії між соціальними групами, 

спільностями, товариствами тощо) [332, 32 – 33];    

3) інтелектуальна власність як сукупність інститутів представляє собою 

соціальні механізми взаємодії створювачів і споживачів благ (продуктів 

інтелектуального і матеріального вжитку), що функціонують у різних сферах 

життєдіяльності людини. У такому розумінні це поняття відображається з 

точки зору традиційних концепцій авторського і патентного права (у рамках 

ринку); як внутрішньоорганізаційні відносини авторів та роботодавців; у 

межах державно-адміністративного та науково-професійного інститутів (поза 

межами ринку) [15, 25 – 26].  

Зазначений підхід до розуміння інтелектуальної власності показує її як 

комплексне багатогалузеве і абстрактне явище, що стосується різних сфер 

суспільного життя і є об‘єктом регулювання різних видів соціальних норм: 

моральних, правових, корпоративних, релігійних, звичаїв, традицій [37, 141 – 

142] тощо. Таке розуміння поняття «інтелектуальна власність» має 

засновуватися на результатах його комплексного вивчення і не може бути 

прирівняним виключно до правових значень, оскільки є категорією не тільки 

юридичного, але й економічного, духовного, культурного та ін. виміру. У 

широкому значенні інтелектуальна власність визначається як об‘єктивне 

суспільне відношення з приводу присвоєння інтелектуальних ресурсів і 
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результатів їх використання, що полягає у системі виключень з доступу до 

використання інтелектуальних ресурсів і створює монополію, яка надає 

власнику і тільки йому право використовувати ресурс і право перешкоджати 

іншим використовувати його [325, 22]. З урахуванням цього, інтелектуальні 

правовідносини виступають лише одним із різновидів відносин 

інтелектуальної власності, сукупність яких підлягає правовому регулюванню 

лише частково. Зокрема, об‘єктом правового регулювання виступають такі 

види суспільних відносин інтелектуальної власності як: відносини, пов‘язані із 

створенням об‘єктів права інтелектуальної власності, набуттям і оформленням 

прав на них, використанням об‘єктів, розпорядженням правами на них, а 

також відносини щодо захисту прав на об‘єкти права інтелектуальної 

власності [200, 10]. 

Враховуючи вищенаведене, різниця значень понять «інтелектуальна 

власність» (у розумінні цього поняття як суспільних відносин) та «право 

інтелектуальної власності» відображається у змісті структурних елементів 

відносин, які позначають ці поняття, а саме: 1) Суб’єкти права 

інтелектуальної власності визначаються на підставі відповідності певним 

правовим вимогам щодо правосуб‘єктності, а також набуття суб‘єктивних 

юридичних прав і обов‘язків, що надаються їм правовими нормами (шляхом 

використання своєї правосуб‘єктності) [405, 355]; суб’єкти інтелектуальної 

власності стають учасниками суспільних відносин різних рівнів, у тому числі 

тих, що перебувають поза межами правового регулювання. Такі взаємодії 

можуть бути пов‘язані із реалізацією творчих здібностей людини, її духовною 

діяльністю тощо; 2) В основі розуміння поняття «об’єкт права 

інтелектуальної власності» закладено зміст права інтелектуальної власності 

як сукупності особистих немайнових та майнових прав. Визначальним 

аспектом правової охорони виступають саме права на створений об‘єкт права 

інтелектуальної власності. Для правового врегулювання важливим 

виявляється як сам факт створення певного об‘єкта (як результату людської 

діяльності), так і факт виникнення немайнових та майнових прав на створений 
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об‘єкт (як такий, що відповідає критеріям охороноздатності і визначеним 

законом вимогам). У той же час, об’єкт інтелектуальної власності 

представляє собою цінність (у широкому соціально-філософському 

розумінні), яка задовольняє соціальні, культурні, духовні та інші потреби і 

інтереси людей. У такому значенні об‘єкт за своєю природою є благом для 

людини, спрямованим на утвердження її в бутті, реалізації її творчих 

можливостей [384, 332]. 3) Соціальні зв’язки між суб’єктами 

інтелектуально-правових відносин виявляються через кореспондуючі один 

одному права і обов‘язки правомочної та правозобов‘язаної сторони [405, 348 

– 349]; у відносинах інтелектуальної власності соціальні зв’язки 

проявляються як взаємодія між людьми у різних сферах суспільного життя, 

заснована на відповідних соціальних статусах і ролях [141, 696] (у межах яких 

індивіди здійснюють творчу діяльність, реалізують свої духовні і культурні 

потреби тощо).  

Розуміння поняття «інтелектуальна власність» як рівнозначного з 

поняттям «право інтелектуальної власності» засноване на нормативному 

підході і буде взято за основу для подальшого дослідження. Підхід до 

розуміння вищевказаних понять як рівнозначних виявляється у наступному.  

По-перше, на рівні національного законодавства: а) поняття «об‘єкт 

права інтелектуальної власності» позначається формулюваннями «об‘єкт 

інтелектуальної власності» (наприклад, ст. 156 Господарського кодексу 

України [127], ст. 91 Кодексу Законів про Працю України [201], ст. 1 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» [176] та ін.), 

«об‘єкт права інтелектуальної власності» (наприклад, ст. 199, ст. 420 

Цивільного кодексу  України [457], ст. 4 Митного кодексу України [300] 

тощо), а також «об‘єкт прав інтелектуальної власності» (наприклад, ст. 155 

Господарського кодексу України, ст. 1 Закону України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність» [166] та ін.); б) поняття «правова охорона 

інтелектуальної власності», «сфера правової охорони інтелектуальної 

власності» вживається для позначення правової охорони прав на об‘єкти права 
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інтелектуальної власності (ст. 1, ст. 4 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» [158], ст. 2 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки» [179] та ін.); в) поняття «право на об‘єкти інтелектуальної власності» 

(наприклад, ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» [176] та ін.) та «право на об‘єкти права інтелектуальної власності» (ст. 

418 ЦК України, ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [203] тощо) вживаються як рівнозначні за змістом.  

Положення Основного закону вказують на охорону створених об‘єктів 

права інтелектуальної власності, прав на такі об‘єкти, а також надають 

гарантії вільного здійснення творчого, інтелектуального процесу (ст. 41, ст. 

54). З цього вбачається, що законодавцем виділяється: захист інтелектуальної 

власності взагалі (як створених об‘єктів права інтелектуальної власності) та 

захист прав і інтересів, які пов‘язані із здійсненням певної діяльності, що по 

суті зводиться до правової охорони відповідних об‘єктів та прав на створені 

об‘єкти, а також забезпечення правових гарантій вільного здійснення 

творчого, інтелектуального процесу. При цьому, нормативне визначення права 

інтелектуальної власності міститься у ст. 418 Цивільного кодексу України, 

згідно з якою це поняття розглядається як право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної 

власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.  

Інтелектуальна власність як результати інтелектуальної діяльності та 

прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, послуг і 

підприємства, яким надається правова охорона (з переліком конкретних 

об‘єктів, які віднесені до інтелектуальної власності) розглядається у 

Цивільному кодексі Російської Федерації (ст. 1225) [131]; як права на 

результати інтелектуальної діяльності та інші об‘єкти – у Цивільному кодексі 

Республіки Білорусь (Розділ V) [128], Цивільному кодексі Республіки 

Казахстан (ст. 125) [129], Таджикистану (ст. 1125) [130] та ін.  

Поняття «інтелектуальна власність» та «право інтелектуальної 

власності» використовуються як рівнозначні також і на рівні підзаконних 
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нормативно-правових актів. Наприклад, в Указі Президента України від 27 

квітня 2001 року N 285/2001 «Про заходи щодо охорони інтелектуальної 

власності в Україні» [437] йдеться про «захист інтелектуальної власності», 

«створення об‘єктів інтелектуальної власності», «права на об'єкти 

інтелектуальної власності»; в Наказі Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби Безпеки України, Державної 

митної служби України, Державної податкової адміністрації України, 

Міністерства культури і туризму України від 24 листопада 2009 року N 

1055/491/753/1120/656/52 «Про затвердження Програми скоординованих дій 

правоохоронних та контролюючих органів по боротьбі з незаконним 

виробництвом, розповсюдженням і реалізацією аудіо- і відеопродукції, 

компакт-дисків, інших об'єктів права інтелектуальної власності та для 

забезпечення захисту прав УЄФА» [310] вказано про «захист прав 

інтелектуальної власності», «об'єкти права інтелектуальної власності», однак, 

застосовується також поняття «сфера інтелектуальної власності». 

З цього вбачається, що поняття «інтелектуальна власність» та «право 

інтелектуальної власності» вживаються у законодавстві в однакових 

значеннях і можуть позначати як об‘єкти права інтелектуальної власності, так 

і права на такі об‘єкти [232, 141.].  

По-друге, стандартом міжнародного права є розуміння інтелектуальної 

власності як сукупності прав (майнового та немайнового характеру) [380], 

проте, в окремих випадках, це поняття застосовується для позначення об‘єктів 

права інтелектуальної власності. Зокрема, на рівні міжнародного 

законодавства поняття «інтелектуальна власність» визначено у ст. 2 Конвенції 

про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності [205] 1967 

року, згідно з якою інтелектуальна власність включає права, що відносяться 

до: літературних, художніх і наукових творів, виконавської діяльності 

артистів, звукозапису, радіо- та телевізійних передач, винаходів у всіх 

областях людської діяльності, наукових відкриттів, промислових зразків, 

товарних знаків, знаків обслуговування, фірмових найменувань і комерційних 
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зазначень, захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, 

які відносяться до інтелектуальної діяльності у виробничій, науковій, 

літературній і художній областях. Необхідно відзначити, що вказана дефініція 

фактично лише перераховує відповідні об‘єкти, проте не надає визначення 

змісту інтелектуальної власності та права інтелектуальної власності [31, 14], 

тому її не можна назвати вдалою. Водночас, це формулювання вказує на 

основні аспекти правової охорони інтелектуальної власності, до яких 

відносяться об‘єкти права інтелектуальної власності, а також права на них. 

Слід зазначити, що міжнародне законодавство позначає об‘єктом 

правової охорони: 1) конкретні об‘єкти права інтелектуальної власності 

(патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи 

найменування місця походження, а також припинення недобросовісної 

конкуренції тощо) (ст. 1 Паризької Конвенції про охорону промислової 

власності [351] від 20 березня 1883 року, ст. 1 Договору про патентну 

кооперацію [145] від 19 червня 1970 року, ст. 2 Договору про закони щодо 

товарних знаків [144] від 27.10.1994 року, ст. 1, ст. 5 Мадридської угоди про 

міжнародну реєстрацію знаків [290] від 14 квітня 1891 року, Гаазький акт 

Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків [120] від 

28.11.1960 року, Женевський Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію 

промислових зразків [155], Будапештський договір про міжнародне визнання 

депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури [41] від 

28.04.1977 року); 2) права на об‘єкти права інтелектуальної власності (ст. 1 

Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів [29], ст. 1 

Всесвітньої Конвенції про авторське право [119] 1952 року, преамбула та ст. 7 

Міжнародної конвенції про охорону прав виконавців, виробників фонограм і 

організацій мовлення (Римська конвенція) [304] від 26.10.1961 року, ст. 2 

Конвенції про заснування Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності 

[205] 1967 року, преамбула та глава ІІ Договору Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про виконання і фонограми [143] від 
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20.12.1996 року, Міжнародна Конвенція з охорони нових сортів рослин [303] 

від 02 грудня 1961 р., переглянута в м. Женева 10 листопада 1972 р., 23 жовтня 

1978 р. та 19 березня 1991 р.); 3) інтереси (Конвенція про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм [206] від 

29.10.1971 року). При цьому, в Угоді про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності [429] йдеться про захист прав інтелектуальної 

власності (у преамбулі), у той же час застосовується термін «інтелектуальна 

власність» (ст. 1), а такі поняття як «авторське право і суміжні права», 

«торгові знаки», «географічні зазначення», «промислові зразки», «топологія 

інтегральних мікросхем», «нерозкрита інформація» визначаються у ст. 1 як 

категорії інтелектуальної власності. Зміст цих категорій пов‘язується із 

правами на відповідні об‘єкти (розділи 1-7 частини ІІ Угоди).   

Отже, на рівні міжнародного законодавства поняття «інтелектуальна 

власність» застосовується для позначення як об‘єктів права інтелектуальної 

власності, так і прав на такі об‘єкти, а поняття «право інтелектуальної 

власності» використовується у суб‘єктивному значенні.  

По-третє, значення вищезгаданих понять на рівні судової практики у 

кримінальних справах не визначається. Передусім, це пов‘язано із латентним 

характером злочинів у сфері інтелектуальної власності [135; 322] тощо. Крім 

того, відмічається наявність диспропорції між потенційними і реальними 

можливостями забезпечення захисту прав і законних інтересів авторів та 

власників прав на об'єкти інтелектуальної власності, що пояснюється такими 

причинами: складне економічне становище країни, обмежені фінансові 

можливості користувачів об'єктів інтелектуальної власності, нерозвиненість 

інфраструктури, відсутність традицій, низька правова культура у сфері 

використання інтелектуальної власності, тривалий процес становлення 

системи правової охорони інтелектуальної власності. У той же час, 

відзначається тенденція до збільшення кількості судових справ щодо 

незаконного одержання і використання прав на об‘єкти інтелектуальної 

власності [211].  
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 Однак, можливість застосування понять «інтелектуальна власність» та 

«право інтелектуальної власності» як рівнозначних підтверджується 

практикою господарських судів, у межах якої: 1) використовуються 

формулювання «права інтелектуальної власності», «об‘єкти права 

інтелектуальної власності», вказується про «захист права», «ознаки об‘єктів 

права інтелектуальної власності» тощо, проте, також застосовується вираз 

«інтелектуальна власність» для позначення сфери діяльності, пов‘язаної із 

захистом прав на об‘єкти права інтелектуальної власності [371]; 2) в 

однаковому розумінні вживаються формулювання «об'єкти інтелектуальної 

власності», «об‘єкти права інтелектуальної власності» [369], «сфера 

інтелектуальної власності», «сфера права інтелектуальної власності» [370] та 

ін. Варто також звернути увагу на те, що у межах розгляду справ про 

адміністративні правопорушення у сфері інтелектуальної власності судом 

відзначається як про правову охорону прав власника об‘єкта права 

інтелектуальної власності [418], так і конкретного об‘єкта [338] (останнє, 

переважно, засновано на підході, закріпленому у міжнародних нормативних 

документах); при цьому, такі поняття як «об‘єкт права інтелектуальної 

власності» та «права на об‘єкти права інтелектуальної власності» (що 

розглядаються з точки зору правової оцінки правопорушень, пов‘язаних із 

порушенням прав на об‘єкти права інтелектуальної власності) розуміються 

поряд із суб‘єктом права інтелектуальної власності як складові відповідних 

правовідносин, визначення яких є важливим для правильної кваліфікації 

відповідних діянь [436]. 

Слід зазначити, що у юридичній літературі наголошується на 

неоднозначному розумінні терміну «інтелектуальна власність» і різному 

сприйнятті його значення серед науковців. Зокрема, йдеться про те, що 

застосування даного поняття «зазвичай, або ототожнюється з нематеріальними 

благами (творами, ідеями, інформаційним потенціалом тощо), або взагалі 

ставиться під сумнів як неправомірне і таке, що вводить в оману». З цих 

підстав, зазначається про те, що є серйозне протиріччя між необхідністю 
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«об‘єктивного вираження» предмета, у відношенні до якого надається правова 

охорона, і розумінням інтелектуальної власності тільки у якості 

нематеріального блага [32, 104.]. Крім того, вказується про недоречність 

використання у межах даного поняття формулювання «власність» як такого, 

що належить до економічних категорій. Водночас, різниця у тлумаченні і 

формулюванні цього поняття у національному законодавстві різних країн 

пояснюється тим, що термін «інтелектуальна власність» має французьке 

походження, але відображає все ж англійську систему права, де будь-яке 

майнове право розглядається як право власності, тому термінологічно 

«майнові права» і «права власності» не розрізняються (property rights). 

Нематеріальні об‘єкти, що є результатом інтелектуальної діяльності, 

безумовно, являють собою цінність, «майнове право», але не «право 

власності». Континентальні системи права розрізняють ці категорії 

(французькою мовою ―les biens‖ та ―la propriete‖), (німецькою мовою ―Das 

Vermogen‖ та ―Das Eigentum‖, відповідно). Уявляється, якщо робити точний 

переклад з англійської, який враховує як смислову, так і філологічну сторону 

справи, то цю категорію потрібно було б іменувати не інтелектуальною 

«власністю», а інтелектуальним «майном» [31, 44; 147, 68 – 88.].  

Тобто особливість різного розуміння і застосування поняття 

«інтелектуальна власність» пояснюється його іноземним походженням і 

протиріччям, закладеним в природі галузі міжнародного приватного права, що 

виявляється у тому, що: 1) міжнародне приватне право (на відміну від 

міжнародного публічного) не є всезагальним, «наддержавним»: у кожній 

країні є своя система джерел міжнародного приватного права, що дозволяє 

говорити про міжнародне приватне право кожної країні так само, як і про інші 

галузі внутрішньодержавного права (конституційну, кримінальну, цивільну та 

ін.); 2) важливе джерело в системі джерел міжнародного приватного права 

будь-якої країни – міжнародний договір, має міжнародний, а не 

внутрішньодержавний характер. Таким чином, прослідковується тенденція, за 

якої наявні терміни національного законодавства різних країн (які є різними в 
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силу мовних, історичних та інших причин) були взяті за основу при 

позначенні відповідних понять міжнародних договорів. У зв‘язку з цим, в 

юридичній літературі підкреслюється необхідність визнавати вже існуючу 

термінологію, що увійшла в широкий вжиток в світовому товаристві, і 

трансформувати її у внутрішнє законодавство (що і було зроблено з терміном 

«інтелектуальна власність») [197, 30].  

Враховуючи вищенаведене, поняття «інтелектуальна власність» і «право 

інтелектуальної власності» є однорідними, тотожними і можуть 

застосовуватись як рівнозначні [217, 132.]. При цьому, слід звернути увагу на 

те, що ці поняття, в окремих випадках, вказують на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, в інших - на права на такі об‘єкти. Отже, важливим 

виявляється встановлення змісту і співвідношення таких понять як «право 

інтелектуальної власності», «об‘єкт права інтелектуальної власності», «права 

на об‘єкт права інтелектуальної власності». 

Юридичне значення інтелектуальної власності розкривається в 

літературі через ознаки, визначені на основі економічної теорії прав власності 

[194], що можуть бути застосовані до розглядуваного поняття, а саме: 

центральним поняттям є не «власність», а «права» (оскільки інтелектуальна 

власність покликана захищати ідеї та форми їх вираження, а не матеріальні 

носії, на яких вони зафіксовані); відносини власності розуміються як 

відносини між людьми, а не як відносини «людина-річ» (у випадку з 

інтелектуальною власністю це тим більше вірно, оскільки часто суб‘єкт в 

особі автора та об‘єкт у формі ідеї невід‘ємні один від одного. Виходячи з 

цього, інститут інтелектуальної власності регулює відносини між суб‘єктами з 

приводу яких-небудь об‘єктів); відносини розглядаються як санкціоновані 

суспільством, але не обов‘язково державою; несанкціонована поведінка також 

перебуває у полі зору теорії (у рамках інституту інтелектуальної власності 

така поведінка розглядається у якості неформальних обмежень) [16, 43 – 44]. 

В об’єктивному розумінні право інтелектуальної власності 

визначається як система правових норм про особисті та майнові права на всі ті 
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результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них об‘єкти, які 

визнаються та охороняються законом. Право інтелектуальної власності 

включає в себе такі сфери: формальна, яка стосується сукупності елементів, 

що діють на стороні пропозиції (авторське і патентне право), і таких, що діють 

на стороні попиту (товарні знаки, комерційна таємниця); неформальна, що 

стосується неправомірних дій і виникає, передусім, у рамках обмежень, 

обумовлених наявністю тих чи інших (реальних або можливих) порушень [16, 

61]. У такому значенні право інтелектуальної власності розглядається як 

багатогалузевий юридичний феномен, оскільки відносини інтелектуальної 

власності регулюються нормами різних галузей права [31, 42]. При цьому, 

наявність у системі відносин інтелектуальної власності зв‘язків різної 

галузевої природи вимагає застосування до них норм галузей права, що 

відповідають цій природі (наприклад, у сфері авторського права домінуючими 

є норми цивільного права, промислової власності – норми господарського 

права) [200, 18]. Виділяють такі функції права інтелектуальної власності: 1) 

визнання авторства на створені результати розумової праці; 2) встановлення 

режиму їх використання; 3) матеріального та морального заохочення; 4) 

захисту прав їх авторів, роботодавців та інших осіб, що набувають майнові 

права [380]. 

Право інтелектуальної власності у суб’єктивному розумінні 

представляє собою сукупність немайнових та майнових прав на результати 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інші об'єкти права інтелектуальної 

власності, обсяг яких визначається законом. При цьому, суб‘єктивні права, і 

моральні, і матеріальні, знаходяться у єдності конструкції природного права 

на інтелектуальну власність, яка включає в себе: правомочність будь-якої 

людини створити об‘єкт інтелектуальної власності; можливість кожного 

використовувати інтелектуальну власність; правомочність на захист 

інтелектуальної власності [54, 43 – 47]. Таке поєднання природного та 

позитивного права дозволяє говорити про природно-правовий статус 

інтелектуальної власності, у межах якого виділяються: 1) природне право 
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людини на інтелектуальну власність (створення, використання, захист), на 

основі якого фактично формується правовий механізм охорони 

інтелектуальної власності; 2) позитивні права учасників інтелектуально-

правових відносин, що формують правовий механізм реалізації основного 

природного права. Таким чином, право на інтелектуальну власність є 

природним і властивим кожній людині, а суб‘єктивні права – створені штучно 

і призначені для введення результатів інтелектуальної діяльності у товарний 

обіг (фактичне використання) [54, 68 – 71]. 

У межах дослідження системи правового захисту інтелектуальної 

власності зміст права інтелектуальної власності розкрито в літературі на 

суб‘єктно-змістовному, інтелектуально-психологічному, нормативно-

регулятивному, організаційно-діяльному та соціально-результативному рівнях 

[294, 26 – 37]. Проведений аналіз цього підходу дозволяє зробити висновок, 

що кожен із рівнів дослідження виявляє наступні характеристики даного 

поняття: 1) суб’єктно-змістовний рівень, у межах якого виділяється зв‘язок 

суб‘єкта права та об‘єкта права інтелектуальної власності; цей зв‘язок, 

підкреслює правовий статус правоволодільця (суб‘єкта права), а також вказує 

на правову охорону належних суб‘єкту прав; 2) інтелектуально-

психологічний рівень, що пов‘язаний із праворозумінням людини і 

правосвідомістю (індивідуальною та суспільною), показує особливості 

формування окремих понять та їх змісту у процесі правозастосування, у тому 

числі у процесі реалізації права на захист права інтелектуальної власності; 3) 

нормативно-регулятивний рівень дослідження визначає абсолютний 

характер прав суб‘єкта права інтелектуальної власності, що виявляється в 

обов‘язку необмеженої кількості осіб утриматися від порушення 

правомочностей правовласника; 4) організаційно-діяльний рівень стосується 

реалізації прав інтелектуальної власності, їх забезпечення та захисту у разі 

порушення; 5) соціально-результативний рівень відображає особливості 

соціальних процесів, що складаються у сфері створення, використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності.   
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Характеристика об‘єкта права інтелектуальної власності здійснюється в 

літературі з урахуванням специфіки сукупності процесів, пов‘язаних із 

створенням такого об‘єкта, особливостей його структури і специфічного 

набору прав, що виникають відносно об‘єкта. Деталізовано характеристика 

цього поняття включає наступні параметри: 1) особливий характер 

діяльності, в результаті якої створюються об‘єкти інтелектуальної власності; 

2) нематеріальна (ідеальна) природа об‘єктів інтелектуальної власності; 3) 

об‘єктивна форма вираження; 4) комерційна і соціальна цінність; 5) 

інформаційний зміст об‘єкта інтелектуальної власності; 6) об‘єкти 

інтелектуальної власності не піддаються зносу і амортизації, проте, можливе 

їх моральне старіння; 7) об‘єкти інтелектуальної власності (як результати 

творчої праці) відображають творчу індивідуальність; 8) об‘єкти 

інтелектуальної власності представляють собою нетілесні речі; 9) наявність 

системного зв‘язку між об‘єктами інтелектуальної власності, який полягає у 

тому, що на кожному етапі науково-технічного прогресу формуються і 

розвиваються інтелектуальні продукти, які у відомій мірі залежать від 

попередніх; 10) об‘єкти інтелектуальної власності можуть бути включені в 

товарообіг на комерційних умовах: мати вартісні оцінки, бути предметом 

договорів, давати корисний ефект, задовольняти особисті і суспільні потреби; 

11) за творцем чи іншим правоволодільцем об‘єкта інтелектуальної власності 

закріплюється виключне право; 12) у якості ознаки об‘єктів інтелектуальної 

власності вказується також і те, що для надання їм охорони необхідна 

спеціальна вказівка закону, як про саму охорону, так і про умови її надання 

[139, 37 – 42].  

Процес створення об’єкта права інтелектуальної власності (як 

людська діяльність) може виражатися у формі інтелектуальної (творчої) 

діяльності або іншої діяльності, направленої на створення такого об‘єкта. На 

цих підставах розрізняють результати інтелектуальної, творчої діяльності та 

інші об‘єкти права інтелектуальної власності. Цей підхід заснований на 

нормативному визначенні права інтелектуальної власності (ст. 418 Цивільного 
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кодексу України), що відображає співвідношення понять «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» та «результат інтелектуальної, творчої діяльності» 

(в межах якого «об‘єкт права інтелектуальної власності» виступає більш 

широким поняттям). В літературі підкреслюється факт існування об‘єктів 

права інтелектуальної власності, які не є результатом творчої, інтелектуальної 

діяльності, але прирівнюються до об‘єктів промислової власності [318, 712]. 

Крім того, відзначено, що існують «результати інтелектуальної праці та інші 

об‘єкти, що прирівнюються до них», проте, які самі по собі «не є результатами 

інтелектуальної праці» [20, 75]. У зв‘язку із цим, відзначається, що об‘єкт 

права інтелектуальної власності, створений в результаті здійснення 

інтелектуальної, творчої діяльності, володіє крім загальних ознак новизни 

(оригінальності) також ознакою, що позначається як «творчий характер праці, 

необхідної для його створення («евроємність» продукту)» [15, 25 – 29]. З цих 

підстав, вбачається, що підходи, за яких зміст поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» обмежується розумінням його лише як результату 

творчого процесу (розумової праці) [294, 22] або лише як результату 

інтелектуальної діяльності [297, 61 – 62], позначенням усіх видів об‘єктів 

права інтелектуальної власності формулюваннями «охоронюваний результат 

інтелектуальної діяльності» або «інтелектуальний результат» [200, 10]) не 

відображають усіх змістовних характеристик цього поняття.  

Узагальнення підходів до встановлення змісту творчої, 

інтелектуальної діяльності дозволяє виділити такі ознаки, що 

характеризують це поняття.  

1) Інтелектуально-творча діяльність функціонує і відтворюється у двох 

формах: виробничій (товарній) та духовній (нетоварній), а, отже, не може бути 

ототожнена із діяльністю, пов‘язаною з матеріальним виробництвом [19, 362]. 

Це безпосередньо впливає і на розкриття змісту поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» як результату інтелектуальної, творчої діяльності, 

що переважно, засновується на його нематеріальному характері. Зокрема, для 

позначення характеристики даного поняття в літературі зазначається про 
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«власність на знання та інформацію», право на дещо нематеріальне: 

сукупність нових ідей, образів, понять, рішень тих чи інших технічних чи 

художньо-конструкторських задач тощо («невідчутних» на відміну від їх 

речового носія, що робить їх доступними для органів чуття) [15, 42]. 

2) Поняття «інтелектуальна діяльність» і «творча діяльність» не є 

рівнозначними. Інтелектуальна діяльність охоплює всі види розумової праці 

(діяльності), що здійснюються людиною [383, 13] і розглядається у двох 

взаємопов‘язаних аспектах: репродуктивному (спрямованому на вирішення 

стандартних завдань, досягнення заданих результатів, застосування відомих 

алгоритмів та типових засобів) та творчому (продуктивному) (спрямованому 

на вирішення нестандартних завдань, які вимагають створення нових 

(неповторних, оригінальних, унікальних) засобів або нестандартного 

застосування відомих засобів у принципово нових ситуаціях, які не мають 

аналогів у минулому [383, 13; 19, 416]. Творча діяльність визначається як 

здатність творити, що максимально виявляється у новаторському вирішенні 

найскладніших проблем людського буття, мінімально – у готовності 

оригінально, по-новому розв‘язувати вже відомі завдання [19, 416]. Водночас, 

процес створення об‘єкта інтелектуальної власності часто супроводжується 

здійсненням інтелектуальної та творчої діяльності одночасно як таких, що 

направлені на досягнення однієї мети (створення інтелектуального продукту). 

Слід погодитись із тим, що не існує абсолютно творчого результату, водночас, 

не існує інтелектуального продукту, отриманого без мінімальних творчих 

зусиль. Не будь-яка інтелектуальна діяльність є творчою працею, водночас, 

будь-який творчий результат – продукт інтелектуальної діяльності [19, 417]. 

При цьому, творча діяльність є обов‘язковою складовою загального поняття 

«творчий потенціал», у межах якого «потенціал» розглядається як містке 

поняття, яке відображає реалізовані та нереалізовані можливості акумуляції та 

продуктивного використання ресурсів у відповідних економічних умовах у 

процесі задоволення суспільних та особистих потреб. У процесі формування 

творчого потенціалу інтелектуальні продукти можуть існувати у таких 
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формах: як потенційні чи реальні об‘єкти інтелектуальної власності; як 

суспільні блага; як ринкові товари [118]. 

3) Творчий, інтелектуальний процес (процес створення результату 

інтелектуальної, творчої діяльності) перебуває поза межами правового 

регулювання і здійснюється на власний розсуд особи-творця. Однак, право 

врегульовує створення організаційних, майнових або інших передумов творчої 

праці [132, 275].  

Створення об‘єкта права інтелектуальної власності може відбуватися і 

поза межами інтелектуальної, творчої діяльності. Зазвичай, цей процес 

заснований на операціях з інформацією. Такі об‘єкти права інтелектуальної 

власності розглядаються в юридичній літературі у якості інформаційних 

ресурсів. Самі ці ресурси не зводяться до творів або інших результатів 

інтелектуальної діяльності і можуть існувати у вигляді найрізноманітніших 

знань наукового, технічного, технологічного, комерційного чи іншого 

характеру [132, 276]. Це зумовлено відношенням до інформації як до 

самостійної цінності, здатної брати участь в економічному обігу, тобто як до 

товару [139, 50]. Правовий режим об‘єкта права інтелектуальної власності як 

інформаційного ресурсу прирівнюється до режиму результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності, що виявляється у законодавчому 

закріпленні ідентичної сукупності виключних прав на такі об‘єкти за 

правоволодільцями. До об‘єктів, що не є результатами творчої, 

інтелектуальної діяльності, відносять: фірмові найменування, товарні знаки, 

географічні зазначення походження товару, комерційну таємницю тощо. 

Важливо, що залучення в обіг інформації як товару зумовлює виникнення 

особливих правовідносин, пов‘язаних із її збором, зберіганням, пошуком, 

переробкою, розповсюдженням та використанням у різноманітних сферах 

людської діяльності. У цьому аспекті інформація визнається особливим 

об‘єктом цивільних прав [132, 276].  

Слід відзначити, що вищевказаний поділ об‘єктів права інтелектуальної 

власності відображає змістовні характеристики таких об‘єктів, проте, не 
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вважається загальновизнаним. Найбільш поширеним є умовний поділ 

об’єктів на дві групи (в залежності від правового режиму): 1) об‘єкти 

авторського права і суміжних прав (твори науки, літератури, мистецтва, 

виконання творів, фонограми, відеограми тощо); 2) об‘єкти прав промислової 

власності, до якої включено об‘єкти патентного права (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки тощо), засоби індивідуалізації суб‘єктів 

господарювання та їх продукції (комерційні найменування, торговельні марки, 

зазначення походження товарів), нетрадиційні об‘єкти інтелектуальної 

власності (комерційна таємниця, раціоналізаторська пропозиція тощо) [200, 13 

- 14].  

Загальною спільною ознакою усіх об‘єктів права інтелектуальної 

власності визнано наявність їх зв‘язку з новою інформацією або новим 

знанням. З урахуванням цього, загальна модель створення об‘єктів 

інтелектуальної власності (як результатів творчої, інтелектуальної діяльності) 

основується на такому ланцюгу: «інформація» - «знання, втілене в 

інтелектуальному капіталі» - «результати інтелектуальної діяльності» - 

«об‘єкти права інтелектуальної власності» (у порядку зменшення об‘єму 

даних і збільшення конкретики) [16, 32 – 35] або (для інших об‘єктів права 

інтелектуальної власності) представляється у такому вигляді: «інформація» - 

«дії щодо створення об‘єкта інтелектуальної власності» - «об‘єкт права 

інтелектуальної власності». Поняття «інформація» по відношенню до об‘єкта 

права інтелектуальної власності може бути розглянуто у різних значеннях, 

зокрема, представлено як: 1) акумуляція продуктів інтелектуальної праці, що 

робить її (інформацію) одним з ведучих ресурсів і факторів суспільного 

відтворення на сучасному етапі економічного розвитку, у тому числі 

різноманітних послуг; 2) засіб передачі, розповсюдження результатів 

інтелектуальної праці, інтелектуальних продуктів, об‘єктів інтелектуальної 

власності, створених у тому числі в науці; 3) об‘єкт, який не має, як правило, 

ознак авторства і, відповідно, не дає права авторства (але може мати якого-

небудь власника); 4) об‘єкт, що, переважно, не володіє якістю рідкості (на 
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відміну від багатьох інтелектуальних продуктів і об‘єктів інтелектуальної 

власності), особливо, якщо має характер загальнодоступної інформації. Разом 

з тим, інформація, точніше – інформаційний продукт, приймаючи участь у 

ринковому обігу, може бути об‘єктом виключного права [118]. Розглядаючи 

інформацію як змістовну характеристику поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності», необхідно відзначити, що (в залежності від виду 

об‘єкта) співвідношення з новою інформацією може передбачати виникнення 

принципово нового об‘єкта або доповнювати вже наявну інформацію про 

існуючий предмет (надаючи йому інші властивості або приводячи до 

створення якого-небудь проміжного результату). Інформація в рівній мірі 

стосується і форми, і змісту [32, 73].  

Вищезазначені особливості інформаційної структури об‘єктів права 

інтелектуальної власності виявляються у можливості відокремлювати один від 

одного матеріальний носій (рукопис, магнітний запис тощо), який виступає у 

якості речі і може передаватися у власність іншим особам, може бути 

знищений тощо, а також сам об‘єкт права інтелектуальної власності, який, 

будучи благом нематеріальним, зберігається за його творцем і може 

використовуватися іншими особами лише за погодженням з ним, за 

виключенням випадків, вказаних у законі [132, 275]. Ці властивості 

безпосередньо відображені у ст. 419 ЦК України. Враховуючи це, подальше 

дослідження буде засноване на підході, за якого юридична природа прав 

інтелектуальної власності визначається на підставі відмінного від права 

речової власності, виду прав – виключні права, які посідають самостійне 

місце в групі абсолютних майнових прав поряд із правом власності на речі 

[200, 11].  

Разом з тим, необхідно зауважити, що для даного дослідження видається 

важливим відобразити також поділ об‘єктів права інтелектуальної власності за 

ознакою їх зв’язку з матеріальним носієм, на якому вони втілені 

(виражені). Цей критерій дозволяє виділити такі групи об‘єктів права 

інтелектуальної власності: а) об‘єкти права інтелектуальної власності, що 



56 
 

мають нерозривний зв‘язок з носієм свого втілення (наприклад, предмети 

живопису, скульптури, об‘єкти архітектури); б) об‘єкти права інтелектуальної 

власності, що не мають нерозривного зв‘язку з носієм свого втілення 

(наприклад, літературні твори, виконання, кінофільми тощо). Перша із 

зазначених груп включає в себе об‘єкти права інтелектуальної власності, які, 

фактично, існують виключно у зв‘язку з матеріальною річчю. Отже, як 

об‘єктивно існуючі предмети, стосовно яких можуть виникати права і 

обов‘язки, ці об‘єкти представляють собою одночасно об‘єкти права 

інтелектуальної власності і речі, визначені індивідуальними ознаками, які є 

незамінними (ч. 1 ст. 184 ЦК України).  

Важливо, що у межах даного дослідження поняття об‘єкта права 

інтелектуальної власності є системоутворюючим поняттям, основні 

характеристики якого впливають на визначення різновидів і правову оцінку 

дій чи бездіяльності, здійснюваних з об‘єктом або щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності. Зокрема, особливості використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності, його копіювання і розповсюдження, можливість 

впливу на об‘єкт права інтелектуальної власності і утворення у ньому змін 

внаслідок здійснення цього впливу визначаються з урахуванням таких 

характеристик об‘єкта права інтелектуальної власності: 1) ознаки об‘єкта 

права інтелектуальної власності; 2) сукупність прав і свобод, а також інтересів 

учасників відносин інтелектуальної власності, що виникають по відношенню 

до об‘єкта права інтелектуальної власності; 3) суб‘єкти права інтелектуальної 

власності (правоволодільці та інші особи, що мають права щодо об‘єкта). 

Визначення ознак об‘єкта права інтелектуальної власності, у свою чергу, 

залежить від таких аспектів: а) процес створення об‘єкта (чи було створено 

об‘єкт права інтелектуальної власності внаслідок інтелектуальної (творчої) 

діяльності або внаслідок іншої діяльності, яка не є інтелектуальної творчою 

діяльністю); б) структурні особливості об‘єкта права інтелектуальної 

власності (чи є об‘єкт права інтелектуальної власності результатом 

інтелектуальної (творчої) діяльності або він є інформаційним ресурсом). 
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Зміст права інтелектуальної власності представлений сукупністю 

особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності. Особисті 

немайнові права виникають із приводу нематеріальних благ, є невід‘ємними 

від особи, не мають економічного змісту, можуть належати лише 

безпосередньо творцеві, є невідчужуваними та діють безстроково. Майнові 

права – це суб‘єктивні права, які пов‘язані із використанням об‘єктів права 

інтелектуальної власності, а також із матеріальними вимогами, що виникають 

між учасниками правовідносин з приводу використання об‘єктів права 

інтелектуальної власності. Майнові права мають економічний зміст, можуть 

відчужуватися (передаватися іншим особам), обмежені певним строком дії 

[381, 32].  

На відміну від речових правомочностей (володіти, користуватися і 

розпоряджатися)
1

, володільцю виключних майнових прав надається інша 

тріада – здійснювати, дозволяти і забороняти використання відповідного 

об‘єкта – здійснювати самому, дозволяти іншим особам і забороняти усім 

іншим [32, 147 – 148]. З урахуванням цього, виділяються такі функції 

виключних прав: заборонна (негативна) функція, що полягає у можливості 

автора, патентоволодільця виключити усіх третіх осіб від несанкціонованого 
                                                           
1
 Примітка. 

Питання співвідношення понять «право власності» та «право інтелектуальної власності» довгий час 

залишається дискусійним у науці. Окремі автори визначають сукупність прав на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, виходячи саме із класичної «тріади» прав, що становлять право власності, і, 

відповідно, виділяють такі права: володіння, тобто фактичне і первинне (так як після оприлюднення знання 

стає спільним) знання суб‘єктом інтелектуальної власності – первинне володіння інтелектуальним ресурсом; 

користування, тобто виключне право суб‘єктів інтелектуальної власності особисто використовувати об‘єкт 

інтелектуальної власності: публікувати його, виконувати, використовувати інтелектуальний ресурс у 

виробництві і т.п.; розпорядження, тобто виключне право вирішення як і ким об‘єкт інтелектуальної власності 

може бути використаним; право на отримання доходу; право на капітальну вартість об‘єкта інтелектуальної 

власності, що включає право на відчуження усіх прав, зміну, відмову від опублікування, отримання статусу 

інтелектуальної власності та комерціалізації; імунітет від експропріації; право на перехід прав на 

інтелектуальну власність у спадщину чи по заповіту; заборону шкідливого використання або, навпаки, 

шкідливого «невикористання»; можливість накладення на майнові права на інтелектуальну власність стягнень 

по боргам; залишковий характер, тобто очікування від використання інтелектуальної власності, переданої, 

наприклад, по ліцензійній угоді, після закінчення строку цієї угоди або у випадку втрати угодою сили з інших 

підстав; крім того, відмічається така характеристика як «безстроковість прав інтелектуальної власності», втім, 

яка не може бути застосована до усіх прав на об‘єкти інтелектуальної власності [325, 18 – 19]. Однак, така 

думка, була піддана справедливій критиці, що ґрунтується на особливостях об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а, отже, неможливості співставлення класичних правомочностей власника матеріального об‘єкта та 

об‘єкта права інтелектуальної власності. Таким чином, у літературі здебільшого підтримується «теорія 

виключних прав», згідно з якою правовласник об‘єкта права інтелектуальної власності володіє, принаймні, 

двома правами особливого роду – правом забороняти та/чи дозволяти використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності [383, 38 – 39]. Окремо виділяється право творця на самостійне здійснення права 

інтелектуальної власності. Цей підхід взято автором за основу при проведенні подальшого дослідження. 
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використання запатентованого ним винаходу, опублікованого об‘єкта 

авторського права; дозвільна (позитивна) функція, яка передбачає можливість 

надання автором, патентоволодільцем відповідних дозволів на використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності; інші функції виключних прав, до 

яких віднесено: визнання авторства на створені результати інтелектуальної 

праці; встановлення режиму їх використання; наділення їх авторів та інших 

осіб виключними правами, а також захист цих прав; стимулювання творців 

(авторів) до створення нових результатів інтелектуальної діяльності; 

забезпечення необхідності доступу суспільства до використання результатів 

інтелектуальної діяльності [381, 34].  

Важливо відзначити, що через сукупність майнових та немайнових 

правомочностей відображається специфіка об‘єкта права інтелектуальної 

власності, а саме: 1) через призму виключних особистих (немайнових) прав, 

що належать творцеві, відображається зв‘язок автора з об‘єктом; 2) через 

виключні майнові права реалізується можливість самостійного розпорядження 

правами з метою включення об‘єкта в цивільний обіг [139, 79]. При цьому, у 

літературі виділяють такі способи здійснення прав як: а) дії щодо 

використання прав на об‘єкт право інтелектуальної власності (до яких 

віднесено надання дозволу на використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності, перешкоджання його неправомірному використанню, заборона 

такого використання); б) дії щодо використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності (застосування об‘єкта права інтелектуальної власності у 

виробництві, технологічних процесах та господарському обігу) [374, 62].  

Необхідно зауважити, що виникнення виключних прав на об‘єкти права 

інтелектуальної власності залежить від виду створюваного об‘єкта, а, в 

окремих випадках, також пов‘язується з виконанням суб‘єктом правовідносин 

інтелектуальної власності сукупності юридичних дій. З урахуванням цього, 

виділяються такі системи закріплення виключних прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності [146]: 1) творча система закріплення прав, що 

охоплює об‘єкти, права на які охороняються незалежно від виконання 
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формальностей щодо реєстрації таких прав (авторські і суміжні права); 2) 

реєстраційна система закріплення прав, яка передбачає отримання монополії 

на ринку тільки у разі отримання охоронного документа (винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки, комерційні найменування, географічні зазначення, 

торгові марки); 3) система закріплення виключних прав, заснована на 

загальновідомості, яка охоплює знаки для товарів і послуг, що складаються 

лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг 

певного виду; 4) система, заснована на конфіденційності, що заснована на 

необхідності збереження відомостей у таємниці («ноу-хау», комерційна 

таємниця) [207, 37 – 39].  

Вищенаведене дає підставу зробити висновок, що поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» є рівнозначним за змістом поняттю «об‘єкт, щодо 

якого виникли майнові та особисті немайнові права інтелектуальної 

власності». Отже, об‘єкт права інтелектуальної власності необхідно 

розглядати у межах правової конструкції «правовідносини інтелектуальної 

власності», яка включає в себе такі компоненти як предмет (об‘єкт), суб‘єкти, 

соціальні зв‘язки. Як і будь-які інші різновиди суспільних відносин, 

правовідносини інтелектуальної власності мають предметний характер (тобто 

складаються відносно якогось предмета), а також включають у себе зв‘язки 

між людьми, в яких втілюються (через «механізм» інтересів) і через які 

реалізуються, задовольняються матеріальні і духовні потреби людей [332, 27 – 

35].  
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1.2. Особливості кримінально-правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності. 

 

Важливо відзначити, що основні поняття, які використовуються у 

кримінально-правових нормах, за допомогою яких здійснюється кримінально-

правова охорона об‘єктів права інтелектуальної власності, відносяться до 

категорій не кримінального, а інших галузей права. Це пояснюється тим, що 

правове регулювання правовідносин інтелектуальної власності здійснюється 

за допомогою норм різногалузевого законодавства, а саме: цивільного, 

господарського, адміністративного, кримінального, митного та ін. [241, 180.]. 

Взаємодія правових норм цих галузей відбувається з урахуванням наступного. 

По-перше, у загальній структурі правової норми можна виявити: 

логічний зміст (що визначає норма), ціннісне значення (соціальна 

виправданість наділення учасників конкретними правами та обов‘язками), 

поведінкове значення (як необхідно вчиняти для того, щоб реалізувати права і 

обов‘язки) та текстуальну прив‘язку (відсилку до правових текстів, що є 

основою для інтерпретації та легітимації правової норми). Буття правової 

норми неможливе без її співвідношення з тим текстом, який необхідний як для 

усвідомлення логічного змісту правової норми, так і для інтерпретації і 

легітимації інформації про права та обов‘язки суб‘єктів, яка міститься в тексті 

[331, 180]. Зазначене стосується у тому числі кримінально-правових норм. З 

цих підстав, кримінально-правова норма розглядається в літературі як 

когнітивна (інтелектуальна) норма [148, 75 – 76], ефективність якої залежить 

від усвідомлення, сприйняття і «засвоєння» її змісту суспільством. Таким 

чином, «кримінальне право визначає деякі види поведінки як заборонені, а 

цінності – як охоронювані; відмежовує заборону від незаборони; оцінює 

суспільну небезпеку діяння, встановивши відповідальність за нього. 

Здійснення цих функцій об‘єктивно проявляється в існуванні та зміні низки 

властивостей кримінально-правових норм. До таких властивостей відносять: а) 

співвідносність з явищами зовнішнього світу, тобто здатність охоплювати 
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відповідне коло видів поведінки і цінностей; б) диференціюючі та в) 

розподільчі властивості; г) властивості однозначності, інформативності норми; 

д) гарантії законності реалізації кримінально-правових норм» [430; 154, 79.]. 

По-друге, кримінально-правова норма складається з трьох елементів: 

гіпотези, що визначає умови, за яких застосовується правова норма щодо 

забороненої поведінки особи; диспозиції, що закріплює таку правову норму; 

санкції, що встановлює покарання для осіб, які порушили цю правову норму 

[393]. В літературі розмежовуються диспозиція в статті Особливої частини КК 

України та диспозиція кримінально-правової норми. Кримінально-правова 

норма не являє собою лише приписи Загальної та Особливої частини КК 

України. Тобто лише диспозиція статті КК України (разом із нормативними 

положеннями Загальної частини КК України) визначає відповідний склад 

злочину, встановлює повний цикл всіх його ознак, що є аргументом для 

визнання КК України джерелом законодавства про кримінальну 

відповідальність. Однак частина кримінально-правової норми фактично може 

міститися і в іншогалузевих джерелах права [472, 27 – 43]. У зв‘язку із цим, 

відзначається про те, що «при застосуванні бланкетних диспозицій зміст 

кримінально-правового діяння визначається як законом про кримінальну 

відповідальність, так і нормами інших галузей права. Останні не замінюють 

норми кримінального права, а виконують у таких випадках «субсидіарну», 

конкретизуючу функцію» [257]. Слід також враховувати, що структурною 

особливістю кримінально-правової норми (зокрема, диспозиції у статті КК 

України) є те, що «частина кримінально-правової норми, яка є диспозицією 

для громадян, одночасно є гіпотезою для держави і державних органів» [405, 

288.]. 

По-третє, особлива структура кримінально-правової норми дозволяє 

розглянути її у якості складової частини так званої логічної норми. В 

літературі відзначено про те, що логічна норма характеризує зв‘язок окремих 

приписів, їх державно-примусову, регулюючу властивість. На рівні логічних 

норм, складаються юридичні конструкції – своєрідні нормативні «структури», 
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моделі зв‘язку окремих елементів і сторін логічної норми, інституту. Логічна 

норма, покликана виразити зв‘язки між спеціалізованими нормативними 

приписами, їх державно-примусові властивості, у більшості випадків, 

виявляється у кількох статтях нормативного акту чи навіть в статтях різних 

нормативних юридичних актів. Норма-припис, як правило, відповідає 

первинній структурній частині тексту нормативного документа (статті, 

пункту, абзацу статті і т.д.). «Дроблення» норми-припису між різними 

статтями, пунктами статті і т.д. взагалі неможливо. Норма-припис – це цілісне, 

логічно завершене і формально закріплене державно-владне веління [5, 215 – 

216]. 

З урахуванням цього, кримінально-правові норми і їх структурні 

елементи закріплюються у законодавстві, взаємодіють між собою та з іншими 

правовими нормами як складова частина цілісної логічної норми. У такому 

разі відбувається зведення окремих норм у логічну норму, що описано в 

літературі таким чином: «У результаті відособлення охоронних приписів 

санкції виявляються обов‘язковим елементом не усіх, а лише охоронних норм-

приписів. Інші ж норми («норми без санкцій»), звичайно, також 

забезпечуються примусовою силою держави і, відповідно, зберігають 

юридичний характер, але це відбувається в силу системності права – зв‘язку, 

що існує між «нормами без санкцій» і правоохоронними нормами. Порушення 

«норми без санкцій» є обставиною, яка приводить у дію охоронні норми» [5, 

219]. 

Важливо відзначити про правомочності держави у сфері кримінально-

правового регулювання відповідних видів суспільних відносин, які, серед 

іншого, включають у себе такі права: встановлювати порядок законного 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності; визначати, які діяння є 

правопорушеннями, злочинами або іншими проявами суспільно небезпечної 

поведінки і які міри правового впливу слід застосовувати до осіб, що вчинили 

відповідні дії (бездіяльність); встановлювати міру кримінальної 

відповідальності, а, в разі вчинення злочинних діянь, – застосовувати до 
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винних передбачені законом санкції та ін. Поведінка людини закріплюється у 

кримінально-правових нормах таким чином: забороною здійснення певних дій 

(бездіяльності); пасивним обов‘язком утриматися від дій або вчинити певні 

дії; зобов‘язанням понести відповідальність у разі порушення встановленої 

заборони; правом на здійснення діяльності (виконання чи невиконання певних 

дій), що не охоплюється кримінально-правовими нормами (визнається 

дозволеною) або дозволом на вчинення дій (бездіяльності), що визнаються 

допустимими. Тобто «кримінально-правова норма встановлює конкретні права 

і обов‘язки учасників суспільних відносин, що утворюють предмет 

кримінально-правового регулювання – індивіда (законослухняного або такого, 

що скоїв злочин) та держави. Саме ця властивість кримінально-правової 

норми дозволяє їй виступати у якості міри правової оцінки поведінки 

учасників суспільних відносин як кримінально-правомірної або кримінально-

протиправної» [274, 16]. Таким чином, положення кримінально-правових норм 

враховують і частково включають у себе значення правових конструкцій, 

закріплених на рівні спеціального галузевого законодавства. Тому визначення 

особливостей кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності здійснюється з урахуванням значення більш широкого за змістом і 

обсягом поняття правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Особливості кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності можна визначити, виходячи з наступного.  

По-перше, виникнення і припинення кримінально-правової охорони 

відбувається із настанням юридичних фактів виникнення і припинення 

правової охорони об’єкта права інтелектуальної власності. Правова 

охорона залежить від створення та існування об‘єкта права інтелектуальної 

власності, відносно якого виникають права та обов‘язки суб‘єктів і, 

відповідно, існують правовідносини інтелектуальної власності. У науці період 

існування об‘єкта права інтелектуальної власності позначається поняттям 

«життєвий цикл» об‘єкта [347, 49 – 50]. В економічній літературі уточнюється, 

що після закінчення строку дії виключних прав об‘єкт існує як суспільне 
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надбання, а після досягнення моменту морального обезцінювання – як об‘єкт 

архіву науки [15, 30 – 31]. Важливо, що закінчення строку дії прав на об‘єкт 

має наслідком припинення його правової охорони саме як об‘єкта права 

інтелектуальної власності. Проте, правова (у тому числі кримінально-правова) 

охорона такого об‘єкта може здійснюватися у подальшому у якості культурної 

цінності
1
. 

Строк існування кримінально-правової охорони об‘єкта права 

інтелектуальної власності пов‘язаний із загальним строком правової охорони 

відповідного об‘єкта, тобто триває з моменту створення об‘єкта права 

інтелектуальної власності до моменту припинення прав на об‘єкт. 

Кримінально-правова охорона (як і правова охорона в цілому) не включає 

процес створення об‘єкта права інтелектуальної власності
2
 і орієнтована на 

забезпечення, збереження і захист прав суб‘єкта (суб‘єктів) правовідносин 

інтелектуальної власності з моменту виникнення і протягом усього строку їх 

існування. Таким чином, тривалість кримінально-правової охорони може бути 

визначена, виходячи з наступного: 

а) момент виникнення суб‘єктивного права інтелектуальної власності, 

що пов‘язаний із фактом створення об‘єкта, а, в окремих випадках, також 

залежить від належного закріплення прав на об‘єкт (див. підрозділ 1.1.); 

                                                           
1
 Примітка. 

Не всі об‘єкти права інтелектуальної власності можуть охоронятися як культурна цінність. Це зумовлено тим, 

що культурні цінності, володіють низкою рис, що лише частково співпадають з ознаками об‘єктів права 

інтелектуальної власності. В літературі відзначається, що культурні цінності являють собою неповторне 

поєднання творчих та інтелектуальних здібностей автора. Орієнтиром для визначення того, чи може 

відповідний об‘єкт охоронятися як культурна цінність, виступають такі ознаки культурних цінностей: 1) вони 

є предметами матеріального світу – їм притаманна матеріалізована форма вираження; 2) залежно від виду, 

вони мають загальносвітовий або національний характер. Значення більшості культурних цінностей не 

обмежується однією державою, при цьому значущість окремих культурних цінностей може пов‘язуватися з 

нацією їх творця (автора); 3) вони є безпосереднім результатом діяльності людини чи тісно пов‘язані з нею; 4) 

культурним цінностям притаманна унікальність. Це базується на тому, що їм властиве неповторне поєднання 

індивідуальних ознак, не властиве жодним іншим предметам, незважаючи на те, що вони створені людиною 

або природою; 5) їм притаманний певний вік; 6) вони мають значення як для науки в цілому, так і для 

окремих її напрямів, переважно, гуманітарних і суспільних наук – мистецтва, культури, археології, історії, 

етнографії та ін. Культурні цінності визначаються як унікальні (рідкісні) предмети, які є безпосереднім 

результатом людської діяльності або тісно пов‘язані з нею, мають національне або загальносвітове значення 

та становлять цінність для науки або культури [305, 20 – 24].  
2
 Примітка. 

Однак, в окремих випадках особливості процесу створення об‘єкта права інтелектуальної власності 

впливають на визначення належного суб‘єкта права інтелектуальної власності (правоволодільця) (наприклад, 

у разі створення об‘єкта у зв‘язку з виконанням трудового договору (ст. 429 ЦК України), створення об‘єкта 

за замовленням (ст. 429 ЦК України), створення твору у співавторстві (ст. 436 ЦК України) тощо). 
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б) строки чинності прав інтелектуальної власності (статті 425, 456, 465, 

475, 488, 496, 504, 508 ЦК України, ст. 28 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки», ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» [177], статті 41, 42 Закону України «Про охорону прав на сорти 

рослин» [180], ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних 

зазначень» [182], ст. 4 Закону України «Про охорону прав на компонування 

напівпровідникових виробів» [178]), у тому числі у межах тимчасової правової 

охорони (ст. 21 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», ст. 32 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»); 

в) можливість і правові наслідки припинення (вичерпання) прав 

інтелектуальної власності (статті 466, 467, 476, 477, 491, 497 ЦК України, 

статті 30, 44 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 32 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 24 

Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 18 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 45, 50, 50-1, 

51 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», статті 19, 21, 22 

Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»), у тому числі 

визнання їх недійсними (статті 469, 479, 499 ЦК України, ст. 33 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 25 Закону 

України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 19 Закону України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 52 Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин», статті 19, 20, 22 Закону України «Про правову 

охорону географічних зазначень», ст. 20 Закону України «Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів»),  відновлення чинності 

достроково припинених прав (статті 468, 478, 498 ЦК України). 

У положеннях Кримінального кодексу України [269] містяться такі 

формулювання, що вказують на строки правової охорони об‘єкта права 

інтелектуальної власності: 1) вказівка на певні дії або бездіяльності щодо 
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вже створених об’єктів права інтелектуальної власності, а саме - 

«незаконне відтворення, розповсюдження», «незаконне тиражування та 

розповсюдження», «фінансування дій» (ст. 176), «незаконне використання» 

(ст. 177), «незаконне використання» (ст. 229), «незаконне використання 

відомостей» (ст. 231), «умисне розголошення без згоди власника» (ст. 232), 

«умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу», «надання з 

використанням інформації рекомендацій», «вчинення з використанням 

інформації правочинів» (ст. 232-1), «ненадання інформації», «надання 

недостовірної інформації» (ст. 232-2); 2) вказівка на об’єкти права 

інтелектуальної власності, а саме – у ст. 176 (об‘єкти авторського права і 

суміжних прав), ст. 177 (винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію), ст. 229 (знак для товарів і послуг, фірмове найменування, 

кваліфіковане зазначення походження товару), статті 231 та 232 (комерційна 

таємниця, банківська таємниця), ст. 232-1 (інсайдерська інформація); 3) 

вказівка на суб’єкта правовідносин (потерпілого) - «суб‘єкт господарської 

діяльності» (ст. 231, ст. 232), «інвестор в цінні папери», «акціонер» (ч. 1 ст. 

232-2), а також вказівка на спеціального суб‘єкта злочину («службова особа» 

(ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229), «особа, якій таємниця відома у зв‘язку з 

професійною або службовою діяльністю» (ст. 232), «посадові особи емітента, 

у тому числі ті, які були посадовими особами емітента на момент 

ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які мають доступ до 

інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) 

обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом, у 

тому числі співробітники професійних учасників фондового ринку; державні 

службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними 

посадових (службових) обов'язків; особи, які ознайомилися з інсайдерською 

інформацією неправомірним шляхом; аудитори, нотаріуси, експерти, 

оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом 



67 
 

публічні повноваження»  (ч. 3 примітки до ст. 232-1), «службова особа 

емітента» (ч. 1 ст. 232-2). 

По-друге, визначення обсягу кримінально-правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності потребує врахування 

наступного: 1) встановлення кола об’єктів права інтелектуальної 

власності, які охороняються кримінально-правовими нормами; 2) 

встановлення належного суб’єкта права інтелектуальної власності; 3) 

визначення заборонених (дозволених) дій, бездіяльності або належного 

(дозволеного) способу використання об’єкта права інтелектуальної 

власності; 4) визначення прав на об’єкт, що можуть бути порушені 

внаслідок злочинного посягання. 

1. Визначення кола об’єктів права інтелектуальної власності, які 

взяті під кримінально-правову охорону пов‘язане із встановленням таких 

фактів: а) юридичний факт створення охороноздатного об‘єкта (в окремих 

випадках – також виконання визначених законом дій щодо отримання 

охоронного документа); б) належність об‘єкта до охоронюваних кримінальним 

законом об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Юридичний факт створення охороноздатного об’єкта (в окремих 

випадках – також виконання визначених законом дій щодо отримання 

охоронного документа) має наслідком виникнення правовідносин 

інтелектуальної власності (див. підрозділ 1.1.). Підстава виникнення правової 

охорони об‘єктів права інтелектуальної власності визначена у правових 

нормах і позначена як юридичні факти, а саме – дії людей (наприклад, ст. 174 

Господарського кодексу України). Згідно із положеннями Цивільного кодексу 

України, такою підставою є створення літературних, художніх творів, 

винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності (ч. 2 ст. 11 

ЦК України)
1
. Юридичні факти безпосередньо впливають на виникнення, 

                                                           
1
 Примітка. 

Це формулювання слід визнати таким, що визначено не зовсім коректно, оскільки створення винаходу, 

корисної моделі та деяких інших об‘єктів права інтелектуальної власності само по собі не є підставою для 

виникнення правової охорони, юридичне значення має належне закріплення прав і отримання охоронного 

документа. 
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зміну і припинення прав та обов‘язків суб‘єктів правовідносин 

інтелектуальної власності. Умови виникнення правової охорони визначаються 

законодавчими нормами (наприклад, згідно із ч. 1 ст. 489 ЦК України, правова 

охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість 

вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо 

справжньої її діяльності). Виникнення правової охорони впливає на подальше 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності і захист прав 

правоволодільця у разі їх порушення. Наприклад, згідно із ст. 162 ГК України, 

суб‘єкт господарювання має право на захист від незаконного використання 

інформації за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв‘язку з тим, 

що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на 

законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до 

охорони її конфіденційності. 

Незважаючи на те, що кримінально-правова охорона не охоплює процес 

створення об‘єкта права інтелектуальної власності, а виникає лише з моменту 

створення такого об‘єкта і виникнення відповідних прав та обов‘язків, все ж 

не можна оминути увагою окремі аспекти створення об‘єкта права 

інтелектуальної власності. Це пов‘язано із тим, що в юридичній літературі 

висловлена думка, відповідно до якої правовій охороні підлягають навіть ті 

об‘єкти, які створюються внаслідок незаконної інтелектуальної  (творчої) 

діяльності
1
, або такі, що спричиняють шкоду суспільству

2
. З цим погодитися 

не можна, виходячи із наступного.  

                                                           
1
 Примітка. 

Зокрема, йдеться про виникнення цивільних прав та обов‘язків на об‘єкт, створений у зв‘язку з «вчиненням 

правопорушення (делікту) «творчого» характеру (наприклад, фото, фільми непристойного характеру тощо)». 

Окремі автори вказують про вчинення адміністративного правопорушення або злочину як підставу для 

виникнення прав на об‘єкт права інтелектуальної власності, заявляючи при цьому, що у таких випадках творці 

згаданих фото або фільмів «реалізують своє право розпорядження цими результатами творчої діяльності». 

Така думка обґрунтовується тим, що «у ч. 2 ст. 11 ЦК України не згадується про вимогу правомірності дій, 

якими створюються результати інтелектуальної, творчої діяльності» [381, 88]. 
2
 Примітка. 

Погоджуючись із позицією що «навіть якщо твір  явно спричиняє шкоду суспільству (при певних історичних 

обставинах), він, тим не менш, охороняється авторським правом», В. Б. Харченко обґрунтував її так: 

«Зазначене обумовлене положеннями ст. 15 та ст. 54 Конституції України щодо заборони цензури та гарантії 

громадянам свободи літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захисту інтелектуальної 

власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв‘язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності» [454, 138]. 
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Інтелектуальна, творча діяльність як процес людської діяльності, в 

межах якого реалізуються творчі, інтелектуальні здібності людини, і який 

направлений на створення кінцевого продукту (результату інтелектуальної, 

творчої діяльності) і виникнення інтелектуально-правових відносин, являє 

собою сукупність дій, що спричиняють юридичні наслідки. Враховуючи це, 

різновиди інтелектуальної, творчої діяльності відповідають загальновизнаним 

видам правової поведінки (соціально корисної або правомірної та 

неправомірної (протиправної) або соціально шкідливої) [405, 415]. Отже, 

інтелектуальну, творчу діяльність можливо розглянути не тільки як таку, що 

направлена на створення суспільних благ (інтелектуальна, творча діяльність як 

правомірна поведінка), але й в іншому її прояві – як діяльність, спрямовану на 

порушення прав та законних інтересів певних осіб або таку, що 

супроводжується їх порушенням (інтелектуальна, творча діяльність як 

неправомірна поведінка). У першому випадку інтелектуальна, творча 

діяльність може призводити до створення результатів, які підлягають правовій 

охороні (об‘єктів інтелектуальної власності). У другому - можуть 

створюватися предмети матеріального світу, які формально мають подібні до 

об‘єктів інтелектуальної власності зовнішні і внутрішні ознаки, проте, не 

підлягають правовій охороні як об‘єкти права інтелектуальної власності. Це 

пояснюється тим, що: 1) неправомірна поведінка суб‘єкта має наслідком 

виникнення не регулятивних, а охоронних правовідносин [405, 366]. Отже, 

відповідні правопорушення не можуть породжувати інших правових 

наслідків, крім кримінально-правових (або адміністративно-правових) та 

інших деліктних зобов‘язань (наприклад, право потерпілого на відшкодування 

та обов‘язок винного відшкодувати завдану шкоду); 2) предмет матеріального 

світу, створений неправомірним (злочинним) шляхом не є категорією 

цивільного чи господарського виміру, щодо нього не можуть виникати права 

та обов‘язки учасників цивільних чи господарських правовідносин, оскільки 

процес виготовлення і використання такого предмета перебуває поза межами 

правового регулювання цих галузей. З цих підстав, незаконно створені 
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результати інтелектуальної, творчої діяльності не можуть перебувати в 

товарообігу (у тому числі ті, що спричиняють шкоду суспільству), відповідно, 

у особи, яка створила такий результат інтелектуальної, творчої діяльності, не 

виникають немайнові та майнові права щодо нього. Отже, така особа не 

набуває статусу правоволодільця і не може дозволяти чи забороняти іншим 

особам використовувати результати інтелектуальної, творчої діяльності, а 

також реалізувати будь-які інші права, що надаються правоволодільцю об‘єкта 

інтелектуальної власності.  

Цей підхід закріплено безпосередньо у законодавчих нормах. 

Наприклад, зазначаючи про право малолітніх та неповнолітніх осіб 

здійснювати особисті немайнові та майнові права на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, що охороняються законом (ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 32 ЦК 

України), законодавець не тільки вказує на права зазначених осіб, але й 

одночасно вказує на неможливість здійснення прав на ті об‘єкти, на які не 

поширюється правова охорона. Варто погодитись із такою думкою, 

висловленою Бочкарьовим С. О. щодо кримінально-правової охорони 

власності: «Охороняючи лише власність, створену (отриману) правомірно, 

кримінальний закон, тим самим, охороняє схвалювані способи самореалізації 

у сфері власності, що розповсюджується і на її реалізацію, і на її захист від 

зовнішніх посягань. Слідуючи від зворотного – неодухотвореного майна, 

кримінальне право слідує з матерії, яка «сама по собі», поза особистістю не 

може стати річчю, поза суспільством – майном, а поза державою – 

охоронюваним правом власності. Визнаючи власника як об‘єктивну 

реальність, кримінальне право набуває його як суб‘єкта соціальних цінностей, 

чиї вимоги і очікування стають задачами, а визнані потреби – сферою дії 

кримінального права» [36, 45]. Важливо, що для позначення незаконно 

створених предметів матеріального світу в літературі застосовується поняття 

«антицінності», до яких відносяться, наприклад, твори, що пропагують культ 

насильства і жорстокості (ст. 300 КК), підроблені гроші і цінні папери (ст. 199 

КК), порнографічні предмети (ст. 301) тощо [446, 108]. З цих підстав, говорячи 
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про завдання певним об‘єктом шкоди суспільству, не можна одночасно 

стверджувати про правову охорону такого об‘єкта у якості соціальної цінності 

[251, 63].  

Таким чином, об‘єкт права інтелектуальної власності, який підлягає 

кримінально-правовій охороні, створюється вчиненням правомірних дій. 

Правомірність дій щодо створення об‘єкта може бути віднесена до однієї з 

умов охороноздатності такого об‘єкта. 

Належність об’єкта до охоронюваних кримінальним законом 

об’єктів права інтелектуальної власності. Правова охорона за обсягом є 

ширшою ніж кримінально-правова охорона (це виявляється, наприклад, у 

тому, що кримінально-правові норми не вказують на такі об‘єкти права 

інтелектуальної власності як наукове відкриття (ст. 457 ЦК України), порода 

тварин (ст. 485 ЦК України), що підлягають правовій охороні). Таким чином, 

кримінально-правова охорона є похідною від правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності, враховує обсяг і межі останньої. Визначення обсягу 

правової охорони, як правило, потребує комплексного аналізу законодавчих 

норм. Однак, щодо окремих об‘єктів права інтелектуальної власності обсяг 

правової охорони прямо визначається законом (наприклад, ч. 2 ст. 462, ч. 2 ст. 

472 ЦК, ст. 482, ч. 2 ст. 494 ЦК тощо). Окрім того, законодавством визначено 

об‘єкти, що не охороняються (наприклад, ст. 10 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»).  

Необхідно також відзначити, що вказівка на об‘єкт права 

інтелектуальної власності в кримінально-правовій нормі позначає предмет 

злочину. У конструкціях кримінально-правових норм вказівка на предмет 

злочину відображена наступним чином: 1) шляхом визначення безпосередньо 

об‘єкта права інтелектуальної власності, щодо якого можуть вчинятися 

відповідні діяння (статті 176, 177, 229, 231, 232 КК України); 2) вказівкою на 

інформацію, частина якої може відноситися (бути складовою частиною) 

об‘єкта права інтелектуальної власності (статті 232-1, 232-2 КК України). 
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2. Встановлення належного суб’єкта права інтелектуальної 

власності потребує визначення суб‘єктів правовідносин інтелектуальної 

власності і виокремлення кола осіб, що не мають відповідних правомочностей 

щодо об‘єкта права інтелектуальної власності. В окремих випадках у 

кримінально-правових нормах безпосередньо вказано про «наявність 

специфічного потерпілого (суб‘єкта права інтелектуальної власності – 

володільця прав на об‘єкти інтелектуальної власності) від такого виду 

протиправної діяльності» [328, 100], а також наявність спеціального суб‘єкта 

злочинів. Звернувшись до історії становлення сучасної концепції правової 

охорони об‘єктів права інтелектуальної власності [223; 248; 222; 225; 244; 246; 

250; 224; 220], можна побачити, як відбулося усвідомлення суспільством 

значення людини як найвищої соціальної цінності і поступова зміна підходів 

законодавця до побудови концепції правової, у тому числі кримінально-

правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності, у її центрі якої 

знаходиться саме суб‘єкт права інтелектуальної власності (потерпілий).  

До суб‘єктів правовідносин інтелектуальної власності, зокрема, 

відносяться: 

а) суб‘єкти, що створили об‘єкти права інтелектуальної власності, а 

також правоволодільці (особи, які володіють правом використовувати об‘єкта 

та/або надавати дозвіл на таке використання іншим особам), а саме: творець 

(творці) об‘єкта (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким 

належать особисті немайнові та/або майнові права інтелектуальної власності 

(відповідно до закону чи договору) (ст. 421 ЦК, статті 7, 36, 37 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», ст. 1 Закону України «Про охорону 

прав на сорти рослин» тощо); законодавством виділяються первинний суб‘єкт 

(творець, винахідник, автор промислового зразка, роботодавець винахідника), 

інші фізичні та юридичні особи, які набули прав, у тому числі 

правонаступники первинного суб‘єкта (ст. 435 ЦК, ст. 450 ЦК, ст. 463 ЦК, ст. 

473 ЦК, ст. 483 ЦК, ст. 486 ЦК, статті 7, 37  Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», ст. 2 Закону України «Про розповсюдження 
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примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних» [184], ст. 20 Закону України «Про видавничу справу» 

[160], статті 8 – 11 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», статті 7 – 10 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки», статті 1, 3-1 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 

9 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», ст. 5 Закону 

України «Про лікарські засоби» [168]), виробники товарів, асоціації 

споживачів, інші особи, визначені законом (ст. 502 ЦК), переможець конкурсу 

(ст. 1156 ЦК) тощо; 

б) суб‘єкти, що володіють особливим правовим статусом (наприклад, 

суб‘єкти господарської діяльності
1
, учасники юридичної особи (акціонери) 

тощо). Вказівка на цих осіб є важливою у зв‘язку із тим, що правомочності 

щодо використання об‘єкта права інтелектуальної власності у межах 

господарських та цивільних правовідносин розрізняються за обсягом 

(наприклад, у ст. 156 ГК передбачено такі різновиди використання винаходів, 

корисних моделей і промислових зразків, що є нехарактерними для цивільних 

відносин). Окрім того, враховуючи положення ч. 2 ст. 154, ч. 4 ст. 162 ГК 

України, норми господарського законодавства є пріоритетними для даного 

виду правовідносин. Особливості господарських правовідносин впливають і 

на визначення кола об‘єктів права інтелектуальної власності, що можуть 

перебувати в обігу. Йдеться про специфіку функціонування ринкового 

механізму інституту інтелектуальної власності, що пов‘язана із наступним: по-

перше, виступати самостійним предметом купівлі-продажу можуть лише ті 

                                                           
1
 Примітка. 

Щодо розуміння поняття «господарська діяльність» слід надати деякі пояснення. Відповідно до ст. 3 

Господарського кодексу України, господарською діяльністю є діяльність суб'єктів господарювання у сфері 

суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання 

послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. У цій же статті визначено різновиди 

господарської діяльності, якими є: підприємництво (господарська діяльність, що здійснюється з метою 

одержання прибутку) та некомерційна господарська діяльність (господарська діяльність, що здійснюється без 

мети одержання прибутку). Отже, підприємництво являє собою лише один із видів господарської діяльності. 

Варто враховувати, що господарська діяльність за своєю сутністю є поєднанням майнових і організаційних 

елементів: щоб виробити та реалізувати продукцію, виконати роботу або надати певну господарську послугу 

саме господар (підприємець чи інший суб‘єкт) на свій розсуд організовує використання необхідного для цього 

майна. Організаційний аспект господарської діяльності має не тільки внутрішній, а й зовнішній вияв. 

Головним призначенням господарської діяльності є створення необхідних умов для здійснення останньої 

[311, 9]. 
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об‘єкти інтелектуальної власності, що здатні існувати окремо від суб‘єкта, 

який їх створив (тобто їх можна окремо від суб‘єкта упредметнити і 

відчужити); по-друге, не всі об‘єкти інтелектуальної власності перспективні з 

точки зору торгівлі, комерції, тобто здатні приносити дохід і, очевидно, що 

ринок в них не зацікавлений [410, 63]. Окрім того, важливо відзначити про 

можливість правовласника здійснювати управління правами інтелектуальної 

власності: а) особисто; б) через свого повіреного; в) через організацію 

колективного управління (статті 45 – 47 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права»). Організації колективного управління, відповідно, набувають 

прав щодо управління об‘єктом права інтелектуальної власності (наприклад, 

право на передачу будь-яким особам невиключних прав на використання 

творів та ін.). Слід врахувати, що колективне управління майновими 

авторськими та суміжними правами ґрунтується на концепції представництва 

(на підставі договору) та концепції «мовчазної» (передбачуваної) ліцензії (що 

являє собою вчинення дії у майнових інтересах без дозволу правоволодільця) 

[292, 22]. 

Важливо відзначити про покладення обов‘язків щодо охорони об‘єктів 

права інтелектуальної власності на визначених законом органів і осіб 

(наприклад, Державну службу інтелектуальної власності України [353], 

Кабінет Міністрів України (ст. 6 Закону України «Про охорону прав на сорти 

рослин»), Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення, 

Антимонопольний комітет України (статті 7, 8 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення» [186], Закон України «Про Національну раду 

України з питань телебачення і радіомовлення» [172] та ін.). Крім того, 

законом визначається обов‘язок державних органів здійснювати певні дії щодо 

охорони окремих об‘єктів права інтелектуальної власності. Наприклад, щодо 

комерційної таємниці наявним є правовий обов‘язок органів державної влади 

охороняти від недобросовісного комерційного використання інформацію, яка 

є комерційною таємницею та створення якої потребує значних зусиль і яка 

надана їм з метою отримання встановленого законом дозволу на діяльність, 
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пов'язану з фармацевтичними, сільськогосподарськими, хімічними 

продуктами, що містять нові хімічні сполуки. Ця інформація охороняється 

органами державної влади також від розголошення, крім випадків, коли 

розголошення необхідне для забезпечення захисту населення або не вжито 

заходів щодо її охорони від недобросовісного комерційного використання (ст. 

507 ЦК України).  

Визначення належного суб‘єкта права інтелектуальної власності 

(правоволодільця) дозволяє визначити осіб, які мають право вчиняти певні дії 

щодо об‘єкта права інтелектуальної власності, забороняти іншим особам 

вчиняти відповідні дії, що, у свою чергу, є основою для виключення усіх 

інших осіб з кола належних суб‘єктів і визначення осіб, на чиї права здійснено 

негативний вплив внаслідок злочинного посягання (див. підрозділ 1.3.).   

3. Визначення заборонених (дозволених) дій, бездіяльності або 

належного (дозволеного) способу використання об’єкта права 

інтелектуальної власності. Вказівка на суспільно небезпечні дії 

(бездіяльність) з охоронюваними об‘єктами права інтелектуальної власності 

міститься у статтях 176, 177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК України. Ці 

положення відображають заборонені дії, бездіяльність щодо об‘єктів права 

інтелектуальної власності, а також заборонені способи використання об‘єктів 

права інтелектуальної власності.   

Враховуючи те, що поняття «інтелектуальна власність» відповідає тій 

сукупності виняткових прав на об‘єкти права інтелектуальної власності, яка 

виникає у їх творців і правовласників, визначення таких ознак злочинів, що 

посягають на інтелектуальну власність, як суспільна небезпечність (що 

полягає у порушенні прав) та кримінальна протиправність (яка вказує на 

протизаконність діянь) [395, 6 – 7], багато у чому залежить від способу 

використання відповідних об‘єктів. Причому, під використанням розуміється 

форма реалізації прав інтелектуальної власності, заснована на активній 

поведінці суб‘єктів права інтелектуальної власності з метою реалізації 

уповноважуючих норм, закріплених ЦК України та спеціальним 
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законодавством у сфері інтелектуальної власності, та вчиняється за власним 

бажанням цих суб‘єктів. Суб‘єкт права інтелектуальної власності здійснює 

використання прав інтелектуальної власності як форму реалізації прав або 

безпосередньо шляхом особистого використання, або шляхом розпорядження 

такими правами, зокрема, у вигляді укладення відповідних договорів. Цей 

процес розглядається з урахуванням таких форм реалізації прав як 

«виконання» (що передбачає виконання суб‘єктом обов‘язків, закріплених 

зобов‘язуючими нормами законодавства) та «дотримання» (що передбачає 

утримання суб‘єкта права інтелектуальної власності від порушення заборон) 

[136, 8 – 9]. 

Визначення забороненого чи незабороненого способу використання 

об’єкта права інтелектуальної власності передбачає встановлення і 

здійснення правової оцінки: 

а) змісту загальних положень, що визначають дозволені способи 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності (статті 426, 454, 455 ЦК 

України); 

б) факту належності створеного об‘єкта до об‘єктів права 

інтелектуальної власності і змісту поняття та ознак конкретних об‘єктів, у 

тому числі тих, що стосуються умов перебування об‘єкта в обігу (наприклад, 

ст. 420, 433, 434, 449, 459 – 461, 471, 481, 489, 492, 505 ЦК України тощо, ст. 

155 ГК України, статті 1, 8, 35 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права», статті 2 – 8 Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних», статті 28, 28-1 Закону України «Про видавничу справу», статті 1, 6, 9, 

10, 62 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статті 4, 5 Закону 

України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування» [174], статті 1, 6, 7 Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», статті 1, 5, 6 Закону України 

«Про охорону прав на промислові зразки», статті 1, 5, 6 Закону України «Про 
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охорону прав на знаки для товарів і послуг», статті 1, 11 – 14, 33 Закону 

України «Про охорону прав на сорти рослин», статті 1, 2 Закону України «Про 

науково-технічну інформацію» [170], статті 2, 9 – 12 Закону України «Про 

лікарські засоби», статті 1, 6 – 8 Закону України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів», ст. 8 Закону України «Про рекламу» [183], 

статті 1, 4, 5 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» та ін.); 

в) обсягу прав на об‘єкт права інтелектуальної власності, що, зокрема, 

включають право на використання об‘єкта (статті 423, 424, 438 – 443, 459-461, 

464, ст. 471, 472, 474, ч. 2 ст. 484, ст. 487, ст. 490, ст. 494, ст. 495, ст. 503, ст. 

506 ЦК України, ст. 156 – 162 ГК України, статті 11 – 13, статті 15 – 20, 38 – 

41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», статті 28, 29 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», статті 20, 23 

Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», статті 16, 17 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 10, 16 – 

19, 38 – 39-1, 48, 49 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», 

статті 6, 7, 13 Закону України «Про науково-технічну інформацію», статті 14, 

15, 17, 18 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», 

статті 6 – 8, 14, 16, 18 Закону України «Про охорону прав на компонування 

напівпровідникових виробів»), здійснення особистих немайнових прав 

(наприклад, права, що належать автору, і які він може реалізувати «у зв‘язку з 

використанням твору» (ст. 438 ЦК України, ст. 14 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права», ст. 37 Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин»)), а також визначені законом випадки правомірного 

використання об‘єкта (ст. 444 ЦК України, статті 21 – 25, 42, 43 Закону 

України «Про авторське право і суміжні права», ст. 31 Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 21 Закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки», статті 44, 47 Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин», статті 17, 19 Закону України «Про охорону 

прав на компонування напівпровідникових виробів»), право попереднього 



78 
 

користувача (ст. 470, ст. 480, ст. 500 ЦК України), примусове відчуження прав 

(примусова ліцензія) (ст. 30 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», ст. 43 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»), 

особливості використання творів друкованими засобами масової інформації 

(ст. 36 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» [165]), видавцями і виготовлювачами видавничої продукції (статті 20, 

21 Закону України «Про видавничу справу»), особливості правової охорони 

прав на добре відомий знак (ст. 25 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг»), можливість набуття майнового права 

інтелектуальної власності на поширення сорту будь-якою особою (ст. 19-1 

Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»), особливості 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності у рекламі (ст. 22 

Закону України «Про рекламу»). 

Важливо відмітити, що механізм правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності передбачає не тільки забезпечення вільного 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності правоволодільцем, але 

і обмеження права на використання цих об‘єктів. В літературі з цього приводу 

відзначено, що інтелектуальна власність як благо є цінністю кожної людини, і 

механізм обмеження суб‘єктивних (позитивних) прав створювача гарантує 

кожному доступ до об‘єктів інтелектуальної власності. Таким чином, 

вирішується конфлікт суспільних і суб‘єктивних інтересів. При цьому, 

вступаючи у суспільні відносини з приводу інтелектуальної власності, людина 

погоджується і на деяке обмеження гарантованого їй права на інтелектуальну 

власність у цілях реалізації інтересів всього людства на об‘єкт її 

інтелектуальних трудів. У зв‘язку з цим, складовою частиною системи 

інтелектуального права є основні обмеження природного права на 

інтелектуальну власність [54, 111 – 127]. Йдеться про закріплене 

законодавством право вільного (правомірного) використання об‘єктів права 

інтелектуальної власності, що визнається обмеженням права правовласника 

(наприклад, статті 21 – 25, 42, 43 Закону України «Про авторське право і 
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суміжні права», ст. 47 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та 

ін.). Окрім того, обсяг прав суб‘єктів права інтелектуальної власності може 

бути змінений через обмеження, прийняті учасниками відповідних 

правовідносин добровільно, до яких, наприклад, відносяться обмеження в 

узгоджених діях суб‘єктів господарювання щодо прав інтелектуальної 

власності як встановлені межі їх поведінки, при яких один або декілька 

учасників приймають на себе обмеження щодо: умов продажу товарів; 

відносин з іншими суб‘єктами ринку [456, 3]. Отже, питання визначення 

обсягу прав на об‘єкт права інтелектуальної власності пов‘язане не тільки із їх 

виникненням і припиненням, але і з законодавчим або добровільним 

обмеженням цих прав, що визначають правомірним право на використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності суб‘єктами, які не є 

правовласниками, або обмежують права правовласників на використання 

об‘єкта;   

г) фактів розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

(ст. 1107 ЦК), передачі прав повністю або частково (наприклад, ч. 3 ст. 1108 

ЦК, статті 31 – 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

статті 15, 40 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»); 

перебування прав на об‘єкт права інтелектуальної власності у користуванні 

(комерційна концесія) у вигляді комплексу прав чи його частини (статті 1115, 

1116 ЦК), виникнення у зв‘язку із цим особливих  (додаткових) прав та 

обов‘язків, що стосуються об‘єктів права інтелектуальної власності (ст. 1122 

ЦК); використання об‘єкта права інтелектуальної власності як предмета 

конкурсу, за якого переможець конкурсу, який не є створювачем об‘єкта, 

набуває право дозволяти використання об‘єкта (статті 1150, 1151, 1155, 1156 

ЦК) тощо. 

Вказівка на заборонені законом дії щодо об‘єкта права інтелектуальної 

власності передбачена у кримінально-правових нормах, що (в залежності від 

об‘єкта права інтелектуальної власності, відносно якого здійснюється 

відповідна дія чи бездіяльність) відображають «незаконність» таких форм 



80 
 

поведінки людини як: «відтворення, розповсюдження», «тиражування» (ст. 

176 КК), «використання», об‘єкта права інтелектуальної власності (ст. 177 КК, 

ст. 229, ст. 231), «розголошення інформації» (ст. 232), «передача або надання 

доступу» до інформації, «надання з використанням інформації рекомендацій», 

«вчинення з використанням інформації правочинів» (ст. 232-1), «ненадання 

інформації», «надання недостовірної інформації» (ст. 232-2). 

4. Визначення прав на об’єкт, що можуть бути порушені внаслідок 

злочинного посягання. Правова охорона об‘єктів права інтелектуальної 

власності вказує, передусім, на економічне значення охоронюваних цінностей. 

Це обумовлюється, у першу чергу, функціями об‘єктів права інтелектуальної 

власності, які вони виконують на ринку: 1) функція стимулу, що полягає у 

стимулюванні створювачів об‘єктів права інтелектуальної власності до 

постійного удосконалення створених об‘єктів, сприяє розвитку технічного 

прогресу тощо; 2) інформаційна функція або функція сигналу полягає в обміні 

інформацією між виробником та споживачем через об‘єкт права 

інтелектуальної власності. У даному контексті інтелектуальна власність тісно 

пов‘язана із такими поняттями як «престиж», «репутація», «бренд» і «гудвіл», 

які безпосередньо впливають на комерційну цінність об‘єкта права 

інтелектуальної власності на ринку; 3) аналіз інтелектуальної власності як 

фактору конкуренції, передусім, заснований на розгляді системи патентних 

прав і такої її особливості як заохочення повторної (дублюючої) 

винахідницької діяльності. Це зумовлено тим, що на один і той же, по суті, 

винахід може видаватися багато патентів, які відрізняються лише незначними 

змінами у технічному описі. Це має наслідком виникнення конкуренції і, 

відповідно, стрімкий розвиток технологій [16, 18 – 26]. З урахуванням цього, у 

процесі використання об‘єкта права інтелектуальної власності особливого 

значення набуває етап його комерціалізації [200, 22]), що охоплює етапи 

виробництва, розподілу і обміну та вжитку об‘єктів права інтелектуальної 

власності. Питання введення об‘єкта права інтелектуальної власності в 

цивільний або господарський обіг, переважно, вирішується в залежності від 
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комерційної цінності створеного об‘єкта, визначення якої засновується на 

обрахунку потенційної вигоди, що може бути отримана у зв‘язку з його 

подальшим використанням. Зокрема, вважається, що запровадження в обіг 

об‘єкта є доцільним, якщо об‘єкт: є комерційно значущим; сприяє зменшенню 

витрат підприємства; сприяє задоволенню потреб споживача; сприяє 

зміцненню положення на ринку чи положення підприємства в певній галузі; 

буде сприйнятий ринком, тобто на нього буде попит; є потенційно 

ліцензійним; витрати на правову охорону будуть значно меншими, ніж дохід 

від його використання; підвищує цінність сумарних активів; буде приносити 

інші вигоди у разі його некомерційного використання [347, 51].   

На економічний аспект інтелектуальної власності вказують визначені на 

нормативному рівні право автора на плату за використання твору (ст. 445 ЦК 

України), право на частку від суми продажу оригіналу твору (ст. 448 ЦК 

України), можливість безоплатного і вільного використання охоронюваного 

об‘єкта після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної 

власності (ст. 447, 467 ЦК України); наявність прямої вказівки на комерційну 

цінність інформації (ст. 505 ЦК України); у ГК України прямо вказується на 

майнову цінність об‘єкта права інтелектуальної власності, зокрема, шляхом 

вказівки на нього як на майновий актив (ст. 213 ГК України), а також шляхом 

розгляду таких об‘єктів як інтелектуальних цінностей, що можуть бути 

інвестиціями (ст. 326 ГК України). Крім того, задоволення вимог автора про 

плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності 

поставлено законодавцем у другу чергу при задоволенні вимог кредиторів (на 

рівні з трудовими правами і перед задоволенням вимог держави щодо плати 

податків) (ч. 1 ст. 112 ЦК України). 

Важливо відмітити, що економічний аспект інтелектуальної власності 

відображено у кримінально-правових нормах, що, зокрема, виражається у 

наступному: 1) розташування кримінально-правових норм (із 7 із 9 статей КК 

України, у яких визначаються ознаки злочинних посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, розміщено у розділі VII «Злочини у сфері 
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господарської діяльності», а саме – статті 229, 231, 232, 232-1, 232-2; інші 

(статті 176, 177) – у розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина»); 2) наявність у всіх статтях 

вказівки на суспільно небезпечні наслідки, зокрема, такі як: «матеріальна 

шкода у значному розмірі» (ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 232-2), 

«матеріальна шкода у великому розмірі» (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 1 ст. 229), 

«матеріальна шкода в особливо великому розмірі» (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 

3 ст. 229), «істотна шкода» (ст. 231, ст. 232), «отримання особою, яка вчинила 

дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі», 

«уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків» 

(ч. 1 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-1), «значна шкода охоронюваним законом правам, 

свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб» (ч. 1 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-1), тяжкі 

наслідки (ч. 3 ст. 232-1).  

Питання отримання вигод від злочинної діяльності або уникнення 

грошових втрат вважається основною цільовою спрямованістю злочинної 

поведінки у цій сфері [327, 4]. У зв‘язку із цим, відмічається про небезпечність 

наслідків злочинності у сфері інтелектуальної власності для економічної 

безпеки держави, а сама злочинність розглядається як окремий різновид 

економічної злочинності [327, 7]. Говорячи про суспільну небезпеку злочинів, 

що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, в першу чергу, 

підкреслюється негативний вплив цих діянь на розвиток ринкових відносин, 

однак, поряд із цим, вказується про шкоду престижу країни, зниження 

інвестиційного «клімату», негативні зовнішньополітичні і 

зовнішньоекономічні наслідки для держави, а також виникнення таких 

похідних наслідків як розвиток тіньової економіки, ріст безробіття, 

відставання у конкурентній боротьбі за технології, несплата податків, 

недофінансування галузей освіти, охорони здоров‘я тощо [148, 41 – 43]. У 

науці питання кримінально-правової охорони особистих немайнових прав 

розглядається неоднозначно. Окремі вчені вважають, що вказані злочини 
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посягають виключно на майнові права інтелектуальної власності (див., 

наприклад, працю Новікова О. [328, 100]). Проте, більш переконливою 

вбачається думка, згідно з якою зазначена група злочинних діянь посягає як на 

майнові, так і на особисті немайнові права [11, 157; 28, 35; 324, 21; 395 4; та 

ін.]. Наприклад, Р. О. Долотов, який вказує на кримінально-правову охорону 

майнових прав, все ж визнає, що і особисті немайнові права повинні 

розглядатися у якості таких, що підлягають кримінально-правовій охороні 

[148, 128].  

Висновок про охоплення кримінально-правовою охороною немайнового 

(нематеріального) аспекту інтелектуальної власності підтверджується 

наступним. По-перше, в кримінально-правових нормах відображений також і 

нематеріальний аспект інтелектуальної власності (наприклад, у формулюванні 

«привласнення авторства» у ст. 177 КК України
1
 або позначенням «інше 

порушення права» у ст. 176 КК України). По-друге, орієнтуючись на те, що 

економічний інтерес – це інтерес, детермінований економічними потребами, 

який у процесі своєї реалізації дозволяє досягнути наміченого позитивного 

економічного результату, що сприяє розвитку економічних відносин та 

забезпечений правовою охороною, у тому числі кримінально-правовими 

засобами [399, 21], слід відмітити, що навіть економічний результат 

оцінюється не тільки майновими категоріями. Наприклад, в економічній теорії 

відзначається про те, що інформаційні блага – це не тільки результати творчої 

діяльності, але і ресурси для нового виробництва. Підвищення об‘ємів творчої 

продукції повинно стимулювати створення нових творів. Тому суспільні 

вигоди від створення творчих робіт ми повинні інтерпретувати як чисті вигоди 

                                                           
1
 Примітка. 

Пряма вказівка на «привласнення авторства» міститься тільки у положеннях ст. 177 КК і не зазначається 

відносно авторських та суміжних прав (ст. 176 КК), що не можна вважати послідовним підходом законодавця. 

Водночас, необхідно звернути увагу, що у разі якщо правова охорона у певній сфері пов‘язується виключно з 

майновими правами, про це прямо зазначається законодавцем (наприклад, у п. 47 ч. 1 ст. 4 Митного кодексу 

України, визначено, що правовласник - особа, якій відповідно до закону належать майнові права на об'єкт 

права інтелектуальної власності, або особа, яка діє від її імені в межах наданих повноважень); виходячи з 

цього, визначається порядок захисту порушених прав виключно правовласником, тобто володільцем саме 

майнових прав (ст. 398 Митного кодексу України). 
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[9, 90]. По-третє, не всі об‘єкти права інтелектуальної власності є 

перспективними з точки зору торгівлі, тобто здатні приносити дохід [410, 63]. 

Отже, кримінально-правова охорона об‘єктів права інтелектуальної 

власності, передусім, вказує на економічне значення інтелектуальної 

власності, проте, також відображає такі її значущі характеристики як 

поєднання приватного інтересу з публічним, духовного та матеріального 

аспектів (див. підрозділ 1.1.). Тобто обсяг кримінально-правової охорони 

включає в себе як майнові, так і немайнові права інтелектуальної власності, 

що виникають відносно конкретного об‘єкта права інтелектуальної власності.  

По-третє, межі кримінально-правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності пов’язані із встановленням  

«криміноутворюючих ознак» відповідних діянь, що являють собою 

необхідний, достатній та стабільний склад відповідних правових значень, який 

є закономірним для змісту певного правового поняття (терміну). Наприклад, 

М. І. Хавронюк вказує на можливість здійснення криміналізації окремих діянь 

тільки за умови, що їх кримінально-правова характеристика включає необхідні 

криміноутворюючі ознаки (мета, спосіб вчинення злочину, суспільно-

небезпечні наслідки, предмет злочину, місце, час і обстановка, ситуація 

вчинення діяння тощо). Якщо жодна з цих ознак відсутня, то немає підстав 

говорити про те, що таке діяння є суспільно небезпечним [451, 188 – 189]. В 

такому випадку, розуміння змісту зазначених діянь обов‘язково передбачає 

розкриття їх криміноутворюючих ознак, за відсутності яких поведінка не може 

бути визнана злочинною. Криміноутворюючі ознаки характеризують важливі 

кримінально-правові поняття, розкриваючи їх точний і вичерпний зміст. В 

залежності від джерела утворення криміноутворюючі ознаки поділяють на 

первинні та похідні. Первинна криміноутворююча ознака – це поведінковий 

акт, що володіє реалізованою (або потенційною) суспільною небезпекою, яка 

обумовлює необхідність (або доцільність) його кримінально-правової 

заборони. Похідна криміноутворююча ознака – це інструмент нормативного 

відображення первинної криміноутворюючої ознаки (потенційної або 
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реалізованої суспільної небезпеки поведінкового акта). Похідні 

криміноутворюючі ознаки визначають зміст основного складу злочину. Кожна 

із похідних криміноутворюючих ознак виводиться з первинної 

криміноутворюючої ознаки, включається в зміст основного складу і слугує 

критерієм відмежування певного виду діянь від схожих по окремим ознакам 

складів [1, 8 – 9]. Отже, кримінальний закон відображає формалізовані межі 

дозволеної і забороненої поведінки, що включені у вигляді відповідних 

критеріїв в юридичну конструкцію складу злочину. Як відзначає Кузнєцова Н. 

Ф., при тлумаченні бланкетних норм КК для правильної кваліфікації по ним 

бланкетні ознаки оцінюються не ізольовано, а в системному взаємозв‘язку з 

криміноутворюючими ознаками злочинів, і, передусім, з урахуванням 

характеру їх суспільної небезпеки. Як відомо, характер суспільної небезпеки 

злочину визначається об‘єктом, змістом шкоди, формою вини і такими 

способами дії (бездіяльності), як насилля, обман, група, використання 

службового становища [276, 107].   

З урахуванням вищезазначеного, криміноутворюючими ознаками 

розглядуваних злочинів є ознаки, які стосуються предмета злочинів, 

спеціального суб‘єкта, суспільно небезпечних наслідків, потерпілого, що були 

вже вказані вище, а також наступні: 1) мета, мотив вчинення діяння («з метою 

розголошення або інше використання відомостей», «з метою отримання 

відомостей» (ст. 231), «з корисливих чи інших особистих мотивів» (ст. 232)); 

2) спосіб вчинення діяння (крім визначених вище способів) («повторно» (ч. 2 

ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-2), «за попередньою 

змовою групою осіб» (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1), 

«організованою групою» (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 232-1); 

«на власну користь або на користь інших осіб» (ст. 232-1)) [247, 148.]. 

Поділяючи позицію, згідно з якою об‘єктом злочину є соціальні 

цінності, які включають п‘ять класів компонентів, а саме: потерпілих; їхні 

інтереси та права; соціальні зв‘язки; предмети (матеріалізовані блага);  

нематеріалізовані блага, які належать потерпілим [446, 89], а об‘єктом 
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кримінально-правової охорони є ті цінності, які законодавцем беруться під 

охорону шляхом прийняття кримінально-правової норми, тобто цінності, які 

потенційно можуть стати об‘єктом злочину (злочинного посягання) [13, 10], 

відзначу, що будь-який злочин здійснює негативний вплив на певну частину 

всіх охоронюваних законом суспільних цінностей, охорона і забезпечення 

яких створює правопорядок у державі. Співвідношення згаданих понять 

визначив О. О. Дудоров наступним чином: «якщо об‘єктом кримінально-

правової охорони варто визнавати ті цінності, які забезпечуються 

кримінально-правовою охороною, то звернення до поняття об‘єкта злочину є 

виправданим для з‘ясування антисоціальної спрямованості злочинного 

посягання і характеру заподіяної ним шкоди» [151, 57].  

Зазначені вище компоненти охоронюваних кримінальним законом 

цінностей виконують відповідні функції, а саме: 1. Інформація про потерпілих 

та їхні інтереси дає можливість визначити, проти кого і проти чого було 

спрямоване злочинне діяння. 2. Визначення прав, порушених злочинним 

діянням або порушених чи дезорганізованих ним соціальних зв‘язків або 

предметів, на які діяла винна особа, дає інформацію щодо механізму 

заподіяння шкоди об‘єктові злочину. 3. Вказівка на блага, їхній конкретний 

вид і зміст дозволяє відповісти на питання, чому саме могла бути заподіяна чи 

спричиняється шкода [446, 113].  

Враховуючи вищенаведене, об’єктом кримінально-правової охорони є 

наступні соціальні цінності: 1) потерпілі (суб‘єкти права інтелектуальної 

власності, а саме – створювачі об‘єктів права інтелектуальної власності, а 

також інші особи, яким належать права на об‘єкти і/або які можуть надавати 

дозвіл на використання об‘єкта та/або забороняти його використання); 2) 

права, свободи та інтереси суб‘єктів права інтелектуальної власності, що 

стосуються об‘єкта інтелектуальної власності; 3) соціальні зв‘язки, що існують 

між суб‘єктами права інтелектуальної власності, а також іншими особами, і 

засновуються на встановленому законодавством (належному) порядку 

впровадження в обіг та використання об‘єктів права інтелектуальної 
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власності, а також реалізації будь-яких інших правомочностей щодо об‘єкта 

права інтелектуальної власності, у процесі здійснення яких задовольняються 

майнові та немайнові інтереси учасників правовідносин інтелектуальної 

власності, суспільні та державні інтереси; 4) нематеріалізовані і 

матеріалізовані блага, до яких відносяться об‘єкти права інтелектуальної 

власності [235, 102]. 

З урахуванням вищевикладеного необхідно відзначити, що кримінально-

правова охорона відображає не усі особливості об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також складових відносин інтелектуальної власності, що 

визначені на рівні регулятивного законодавства, а пов‘язується із здійсненням 

такого впливу на об‘єкт кримінально-правової охорони, що спричиняє 

виникнення змін у його компонентах, що визначені у кримінально-правових 

нормах або за зовнішніми ознаками є подібними до них [245, 94]. З цього 

вбачається, що межі кримінально-правової охорони об’єктів права 

інтелектуальної власності окреслюються тими різновидами передбаченої у 

кримінальному законі поведінки людини, що стосуються використання або 

вчинення інших дій (бездіяльності) щодо об‘єкта права інтелектуальної 

власності і які мають наслідком виникнення змін у компонентах об‘єкта 

кримінально-правової охорони (потерпілих, правах, свободах та інтересах 

суб‘єктів права інтелектуальної власності, соціальних зв‘язках, 

нематеріалізованих і матеріалізованих благах), що визнається суспільно 

небезпечною (якщо діяння вчиняється у режимі порушення норм-заборон) або 

за зовнішніми ознаками є подібною до неї, але визнається законом 

допустимою (якщо діяння вчиняється у режимі дотримання норм-заборон [26, 

21]). До прикладу останньої, зокрема, належить правомірна поведінка, яка 

стосується використання чи вчинення інших дій чи бездіяльності щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності за наявності обставин, що 

виключають злочинність діяння [236, 70.]. 

Поява кримінально-правових норм, що позначають відповідні різновиди 

поведінки у якості злочинів, свідчить про високий рівень суспільної небезпеки 



88 
 

таких діянь. З положень ст. 1 КК України випливає, що криміналізація певного 

акту поведінки обґрунтовується необхідністю охорони прав і свобод людини і 

громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, 

довкілля та інших суспільних цінностей [256, 57].  

Водночас, слід погодитись із тим, що правомірне і обґрунтоване 

об‘єктивними критеріями установлення кримінальної відповідальності 

можливе там, де держава виражає інтереси усього суспільства та будує свою 

кримінальну політику не довільно, а на основі наукового підходу... у якості 

вирішальної умови за основу беруться соціально-психологічні передумови 

[468, 25]. Йдеться про соціальну обумовленість криміналізації актів суспільно 

небезпечної поведінки, у тому числі злочинів, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності.  

Як вірно відзначає Л. К. Карпенко, соціологічний аспект, складає 

невід'ємну частину кримінально-правових досліджень. Він допомагає 

найбільш повно і об'єктивно розкрити і нормативно відобразити діалектичний 

зв'язок і взаємозалежність правової форми та її соціального змісту, тобто 

«букву і дух закону» [195, 29]. Крім того, антисоціальна сутність будь-якого 

злочину, а саме – його суспільна небезпека, полягає у спричиненні шкоди або 

створенні загрози її завдання конкретним охоронюваним законом суспільним 

цінностям. Тому криміналізація відповідного акту поведінки передбачає 

попереднє здійснення законодавцем оцінки об‘єктивних і суб‘єктивних ознак, 

які характеризують її зміст. Як правильно вказує В. К. Грищук, аналізуючи 

кожний суспільно-небезпечний учинок на основі суспільної шкали цінностей 

суспільного нормативного комплексу і мети суспільного розвитку, 

законодавець оцінює конкретні вчинки як корисні або шкідливі, суспільно 

небезпечні для суспільства [134, 79].  

Важливість встановлення кримінальної відповідальності як одного з 

різновидів державного примусу зумовлюється її сутністю і метою, які є 

співрозмірними з наслідками і змістом вчинюваних протиправних дій або 

бездіяльності. В. К. Глістін з цього приводу вірно зауважив, що кримінально-
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правова охорона здійснює превентивну функцію – ставить зовнішній об‘єкт 

злочинного інтересу у такі умови, що він перестає бути стимулом, «об‘єктом» 

для злочинця, тобто усуває мотиви правопорушення [124, 76].  

Значення інтелектуальної власності заснована безпосередньо на її 

соціальній цінності (значимості), що пов‘язана із задоволенням духовних, 

культурних, економічних та інших потреб суспільства. З урахуванням 

загальних підстав криміналізації [213, 37; 344, 61 – 62], суспільна потреба у 

кримінально-правовій охороні об‘єктів права інтелектуальної власності 

обумовлюється наступним:  

1) економічна і соціальна цінність інтелектуальної власності, що формує 

інтелектуальний капітал країни і суспільства [252, 167.]. Останній, у свою 

чергу, потребує державної підтримки, а у разі її відсутності – зазнає якісних 

змін, що зумовлюють падіння усіх сфер економіки, приріст безробіття, 

відсталість технологій тощо. Це пояснюється тим, що інтелектуальна 

власність проявляється, перш за все, як інтелектуальний потенціал, що має 

ефективно реалізуватися, інакше він морально старіє і втрачається, а країна 

недоодержує тієї частки національного багатства, що могла б стати джерелом 

прискореного процвітання нації [293, 11]. Бондарєв В. М. з цього приводу 

відзначає, що соціально-економічний фактор обумовленості криміналізації 

вказує на необхідність існування даних норм як засобу укріплення, розвитку і 

охорони інтелектуальної власності. Один з головних показників 

цивілізованості суспільства у всі часи було те, яка увага приділяється у ньому 

розвиткові науки, культури і техніки. Від того, наскільки значним є 

інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, 

залежить, у кінцевому рахунку, і успіх рішення економічних проблем, які 

стоять перед ним. Кримінально-правова охорона обумовлена не тільки її 

державною важливістю, комерційною цінністю і обігом, але й необхідністю її 

захисту як нематеріального, вільно розповсюджуваного і легко доступного 

блага, необхідного людині у її житті і діяльності [34, 31];  
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2) інформаційна природа та етична сутність інтелектуальної власності 

дозволяють розглянути її у якості однієї із фундаментальних цінностей 

суспільства. В літературі наголошується на тому, що найбільш нагальною 

потребою є всезагальне усвідомлення необхідності створення ефективних – 

гнучкіших, універсальних, справедливих – механізмів охорони прав 

інтелектуальної власності [416, 21 – 25]. Наявність недосконалого правового 

механізму реалізації і захисту права інтелектуальної власності має наслідком 

(крім безпосередньо неможливості ефективного захисту і відновлення 

порушених прав) формування негативних моральних якостей суспільства, що, 

зокрема, негативно відображається на стані правової культури суспільства, 

зниженні рівня поваги до прав інтелектуальної власності [138, 10 – 11], 

оскільки відображає підхід законодавця, за якого інтелектуальна власність не 

визнається соціальною цінністю. Такі чинники здійснюють значний 

негативний вплив на сприйняття суспільством значимості створених благ, 

витрачених зусиль на їх створення тощо і, як наслідок, підвищення рівня 

правопорушень, у тому числі злочинів у цій сфері. У Рекомендаціях 

парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: 

проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» [390] було 

відзначено про проблеми у функціонуванні в Україні механізму правової 

охорони інтелектуальної власності і, відповідно, недооцінку в суспільстві 

значимості захисту прав інтелектуальної власності, низьку правову та 

економічну культуру суб‘єктів науково-технічної та економічної діяльності, 

нестачу кваліфікованих працівників, а також наявність стимулів до 

споживання продукції, виготовленої з порушенням прав інтелектуальної 

власності. Варто відзначити, що ці чинники безпосередньо впливають на 

інституційну структуру суспільства. В результаті кримінальні практики, 

проникаючи у різноманітні сфери суспільного життя, здійснюють 

деструктивний вплив на діяльність базових соціальних інститутів [150, 115]. 

Все згадане свідчить не тільки про нагальну необхідність вироблення шляхів 

удосконалення законодавчих підходів до врегулювання відповідних відносин, 
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але й вказує на взаємопов‘язаність і взаємозалежність усіх сфер суспільного 

життя, а, отже, підкреслює цінність інтелектуальної власності як невід‘ємного 

компонента таких напрямів суспільної діяльності як культура, освіта, наука та 

ін.;  

3) суспільна небезпека зазначених посягань виявляється у тому, що 

внаслідок порушення права інтелектуальної власності, з однієї сторони, 

суб‘єкт права інтелектуальної власності не може повноцінно реалізувати 

гарантоване законом виключне право (і, відповідно, отримати економічні та 

інші переваги), з іншої сторони, особа, яка неправомірно використовує об‘єкт 

права інтелектуальної власності, отримує такі переваги, обмежуючи або 

позбавляючи належного суб‘єкта в їх отриманні. В літературі вказується про 

те, що суспільна небезпека діянь, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, обумовлена науковою, культурною, історичною 

цінністю об‘єктів посягання і величиною моральної та матеріальної шкоди, 

яка завдається такими посяганнями. До факторів, що обумовлюють 

криміналізацію згаданих діянь відносять наступні: а) спричинення шкоди (або 

створення загрози її спричинення) як створювачам і правоволодільцям, так і 

інтересам держави; б) нездатність правоволодільців та інших осіб у повній 

мірі захистити права цивільно-правовими та іншими засобами, крім 

кримінально-правових; 3) неможливість отримання доходів від використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності без належного функціонування 

правового механізму; 4) негативні наслідки порушень права інтелектуальної 

власності на рівні міждержавних і зовнішньоторгівельних відносин [198, 27 – 

36]. Крім того, до негативних наслідків порушень права інтелектуальної 

власності відносять також такі як шкода діловій репутації, несплата податків, 

зниження авторитету держави на міжнародному рівні [34, 33 – 34]  та ін.; 

4) кримінально-правові положення, які стосуються порушення права 

інтелектуальної власності, виступають гарантією охорони конституційних 

прав та інтересів людини. А. М. Орлеан з цього приводу вірно відзначив, що, 

наприклад, гарантоване Основним законом право на судовий захист від 
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замахів на честь, гідність, життя та здоров‘я, особисту свободу і власність, 

потребує криміналізації найбільш суспільно небезпечних з них [344, 70 – 71]. 

Таким чином, фундаментальні цінності, визначені Конституцією, у тому числі 

право на творчість, право на розпорядження результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності тощо, мають забезпечуватися правовими 

гарантіями їх дотримання, побудованими на рівні, що об‘єктивно враховує їх 

суспільну значимість і, відповідно, негативні наслідки у разі їх порушення; 

5) міжнародно-правові зобов‘язання України впливають на 

запровадження стандартів правової охорони права інтелектуальної власності, 

що стосуються в тому числі і кримінально-правової охорони. Наприклад, у 

зв‘язку із вступом України до Світової Організації Торгівлі (СОТ) був 

прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо правової охорони інтелектуальної власності стосовно 

виконання вимог, пов'язаних із вступом України до СОТ» [162], яким було 

внесено зміни до КК України. Крім того, Конвенція про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконного відтворення їх фонограм [206] (ст. 3) 

зобов‘язує усіх країн-учасниць здійснювати правову охорону об‘єктів права 

інтелектуальної власності шляхом визначення однієї або декількох правових 

засобів, до яких входить, зокрема, охорона шляхом кримінальних санкцій 

тощо.  

Вищенаведене свідчить про те, що криміналізація посягань на об‘єкти 

права інтелектуальної власності відповідає визначальним підставам 

кримінально-правової заборони, якими є суспільна небезпека, необхідність 

впливу кримінально-правовими засобами [21, 118] та ін., а, отже, є 

обґрунтованою і такою, що відповідає інтересам суспільства і держави. 
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1.3. Особливості механізму заподіяння шкоди об’єктам права 

інтелектуальної власності. 

 

Вчинення злочину передбачає здійснення впливу на об‘єкт кримінально-

правової охорони і має наслідком утворення у ньому певних негативних змін. 

Тобто злочин здійснює негативний вплив на певну частину всіх охоронюваних 

законом суспільних цінностей, охорона і забезпечення яких створює 

правопорядок у державі. Дослідження механізму здійснення такого впливу і 

заподіяння шкоди охоронюваним законом цінностям, передусім, потребує 

визначення наступних загальних аспектів, що мають значення для подальшого 

дослідження. 

По-перше, при визначенні суспільної небезпеки відповідного діяння 

необхідним є врахування наступного: 1) якісний показник (характер) 

суспільної небезпеки злочинних діянь, що включений в елементи складів 

злочинів, визначається за змістом злочинного наслідку (оскільки він 

безпосередньо пов‘язаний із характером об‘єкта злочину і саме в ньому 

фокусується суспільна небезпека будь-якого злочину). Ступінь суспільної 

небезпеки як кількісна сторона матеріальної ознаки злочину залежить від 

цінності його об‘єкта, а також від ступеня небезпеки заподіюваної шкоди, її 

величини [466, 54 – 58]; 2) при визначенні об‘єктів кримінально-правової 

охорони кримінальний кодекс відтворює ієрархію цінностей [314, 8]. Отже, 

ієрархія об‘єктів злочину залежить від ієрархії суспільних цінностей, з огляду 

на їх соціальну корисність. Враховуючи те, що саме за положеннями 

кримінального закону можна судити про значення тих чи інших цінностей у 

соціальному житті [446, 67], визначення певної цінності як об‘єкта 

кримінально-правової охорони означає визнання певного ступеня її 

важливості (корисності) серед інших охоронюваних цінностей, оцінка якого, 

відповідно, відображає і рівень суспільної небезпеки злочинного посягання; 3) 

нормативний показник суспільної небезпеки (кримінальна протиправність), 

що формується за допомогою заборони вчинення (або утримання від 
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вчинення) відповідного діяння, описаного у санкції норми, та загрози 

покаранням, передбаченим в санкціях норм з урахуванням положень Загальної 

частини КК, є законодавчою оцінкою суспільної небезпеки злочинної дії або 

бездіяльності [466, 82]. 

По-друге, чинниками, які обумовлюють функціонування механізму 

заподіяння шкоди об‘єкту злочину, є: 1) об‘єкт злочину являє собою єдину 

цілісну систему взаємопов‘язаних і взаємодіючих між собою структурних 

елементів; 2) властивістю цієї системи є те, що виключення хоча б одного з 

елементів або його істотне пошкодження призводить до завдання шкоди 

об‘єкту злочину в цілому; 3) суспільно небезпечне діяння за своїм характером 

та інтенсивністю здатне здійснити такий вплив на елемент об‘єкта злочину, 

який призведе до його виключення із системи (шляхом вилучення чи 

знищення) або суттєвого пошкодження [137, 129]. Отже, злочинне діяння 

здійснює негативний вплив на певний елемент об‘єкта кримінально-правової 

охорони, спричиняючи виникнення у ньому певних змін або припинення його 

існування. У літературі цей вплив визначено як такий, що полягає у посяганні 

на предмет суспільних відносин, сумлінного учасника суспільних відносин 

або соціальний зв‘язок [387, 204]. 

По-третє, злочинне діяння спричиняє суспільно небезпечну шкоду або 

створює загрозу спричинення такої шкоди [467, 149]. Суспільна небезпека – це 

об‘єктивна властивість злочину, реальне порушення відносин, що склалися у 

суспільстві. Виникнення, зміна, втрата суспільної небезпечності діяння 

зумовлені об‘єктивними закономірностями суспільного розвитку, 

нерозривним зв‘язком із тими соціально-економічними процесами, що 

відбуваються в суспільстві [262, 61]. 

По-четверте, зміст злочинного впливу на об‘єкт кримінально-правової 

охорони пов‘язується із повним або частковим, тимчасовим або постійним 

ускладненням чи ліквідацією можливості здійснення суб‘єктом суспільних 

відносин своїх інтересів [467, 170]. В залежності від цього виділяють такі 

різновиди можливих негативних змін в об‘єкті: 1) часткові, що ускладнюють, 



95 
 

проте, не унеможливлюють подальшу реалізацію законного інтересу; 2) повні, 

що супроводжуються знищенням, руйнуванням об‘єкта і, відповідно, не 

передбачають можливості подальшої реалізації інтересу [467, 172 – 174].  

У межах даного дослідження поняття об‘єкта права інтелектуальної 

власності є системоутворюючим поняттям, характеристики якого 

відображають компоненти об‘єкта кримінально-правової охорони і 

особливості механізму заподіяння шкоди такому об‘єкту. Визначення 

характеру негативних змін, що утворюються в об‘єкті кримінально-правової 

охорони у зв‘язку із вчиненням злочину, пов‘язане із такими 

характеристиками об‘єкта права інтелектуальної власності: 1) ознаки об‘єкта 

права інтелектуальної власності; 2) сукупність прав і свобод, а також інтересів 

учасників відносин інтелектуальної власності, соціальні зв‘язки між такими 

суб‘єктами, що виникають по відношенню до об‘єкта права інтелектуальної 

власності; 3) суб‘єкти права інтелектуальної власності (правоволодільці та 

інші особи, що мають права щодо об‘єкта).  

Важливо врахувати, що негативні зміни в об‘єкті правової охорони 

відбуваються у зв‘язку із вчиненням не тільки злочинів, але й інших 

правопорушень. Сутність цих негативних змін визначається на рівні 

спеціального регулятивного законодавства, а також закріплена в Особливій 

частині КК України, у межах якої відображаються лише ті моделі забороненої 

поведінки, що є суспільно небезпечними. Визначення змісту суспільно 

небезпечних проявів поведінки пов‘язане із встановленням особливостей 

негативного впливу на ті чи інші компоненти об‘єкта права інтелектуальної 

власності. Аналіз чинних правових положень, що стосуються визначення 

вказаних різновидів правопорушень, дозволяє узагальнити основні різновиди 

дій (бездіяльності), що мають наслідком утворення таких негативних змін. 

Негативний вплив на об’єкт права інтелектуальної власності 

пов‘язаний із вчиненням діянь, що утворюють негативні зміни у такому 

об‘єкті. Важливо, що не усі правопорушення, у тому числі злочини мають 

наслідком утворення змін в об‘єкті права інтелектуальної власності, отже, слід 
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виділити ті види злочинного впливу, що утворюють такі зміни. Узагальнення 

підходів законодавця до конструювання ознак неправомірних діянь, 

пов‘язаних із впливом на об‘єкт права інтелектуальної власності, дозволяє 

дійти висновку, що такий вплив може виражатися у наступних різновидах 

заборонених дій по відношенню до об‘єкта: 

а) вплив, пов‘язаний із використанням об‘єкта права інтелектуальної 

власності або вчиненням щодо об‘єкта інших дій, що має наслідком утворення 

у ньому негативних змін (при збереженні загальної цілісності об‘єкта і 

можливості його подальшого використання); 

б) вплив, пов‘язаний із використанням об‘єкта права інтелектуальної 

власності або вчиненням щодо об‘єкта інших дій, що має наслідком знищення, 

руйнування об‘єкта або утворення у ньому непоправних змін (неможливість 

подальшого використання). 

У більшості випадків, саме ознаки об‘єкта права інтелектуальної 

власності є визначальним при встановленні сукупності можливих 

неправомірних дій, пов‘язаних із незаконним впливом на нього. Зокрема, 

можливість виникнення змін в об‘єкті права інтелектуальної власності 

внаслідок впливу на нього слід пов‘язувати з такими аспектами: 

- ознаками таких різновидів об‘єктів права інтелектуальної власності, які 

характеризуються «легкою відтворюваністю» [15, 29], не піддаються зносу і 

амортизації [139, 37 – 42] (див. підрозділ 1.1.), тобто пов‘язуються із 

можливістю багатократного використання об‘єкта одночасно декількома 

особами без заподіяння йому шкоди. Ці групи об‘єктів права інтелектуальної 

власності можуть зазнавати негативного впливу і структурних змін не у всіх 

випадках, а лише у разі їх знищення (наприклад, знищення усіх примірників 

творів), внесення змін до структури або змісту, внаслідок чого неможливим чи 

ускладненим виявляється відновлення первісного стану такого об‘єкта; 

- властивостями об‘єктів права інтелектуальної власності, які мають 

нерозривний зв‘язок із матеріальним носієм, на якому вони закріплені; у цих 
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випадках навіть зміна, а не повне знищення об‘єкта, фактично, призводить до 

руйнування його цілісності; 

- правовим режимом об‘єктів права інтелектуальної власності, 

заснованому на конфіденційності і, відповідно, особливому порядку їх 

використання (див. підрозділ 1.1.); злочинний вплив на такі об‘єкти утворює 

зміни у статусі відповідних відомостей, змінює їх значимість, унеможливлює 

подальше виконання ними своїх функцій і впливає на можливість їх 

подальшого ефективного використання належним суб‘єктом. 

З урахуванням вищезазначеного, негативний (злочинний) вплив на 

об’єкт права інтелектуальної власності може мати наслідком: 

- зміна фізичних властивостей об‘єкта, що передбачає можливість 

відновлення його первісного стану; 

-  зміна фізичних властивостей об‘єкта, що не передбачає можливість 

його відновлення (знищення або внесення непоправних структурних 

змін до об‘єкта права інтелектуальної власності); 

- збереження цілісності об‘єкта, але зміна його правового статусу, 

зміна важливості відомостей, які є компонентом об‘єкта права 

інтелектуальної власності. 

Отже, показниками наявності в об‘єкті права інтелектуальної власності 

негативних змін є: зміна структури об‘єкта права інтелектуальної власності; 

припинення його існування; неможливість його використання відповідно до 

призначення і подальшого задоволення інтересів правовласника за допомогою 

об‘єкта права інтелектуальної власності.  

Зазначені вище різновиди негативного впливу на об‘єкт права 

інтелектуальної власності позначаються у законодавстві наступним чином: 

1. Можливі прояви негативного впливу на об’єкти права 

інтелектуальної власності, які пов’язані з утворенням в об’єкті 

непоправних негативних змін або знищенням об’єкта: а) позначені шляхом 

закріплення співвідношення права інтелектуальної власності та права 

власності (ст. 419 ЦК України), а також виділення групи об‘єктів права 
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інтелектуальної власності, що мають нерозривний зв‘язок з матеріальним 

носієм. Це підкреслено законодавчим формулюванням про «руйнування» 

матеріального об‘єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого 

мистецтва чи архітектури, а також передбачення для власника такого об‘єкта 

додаткових спеціальних обов‘язків, дотримання яких забезпечує права 

створювача об‘єкта права інтелектуальної власності. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 

12 Закону України «Про авторське право і суміжні права», власникові 

матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого 

мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без 

попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує 

вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо збереження об'єкта, 

в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, 

в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію 

твору у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди - 

фотографії твору. 

2. Можливі прояви негативного впливу на об’єкти права 

інтелектуальної власності, які не пов’язані з утворенням в об’єкті 

непоправних негативних змін або знищення об’єкта: визначені у переліку 

дій, пов‘язаних із незаконним використанням об‘єкта права інтелектуальної 

власності, виготовлення контрафактних примірників тощо (див. нижче). 

3. Можливі прояви негативного впливу на об’єкти права 

інтелектуальної власності, які мають наслідком зміну важливості 

відомостей, які є компонентом об’єкта права інтелектуальної власності: 

визначені у регулятивному законодавстві наступним чином: а) через 

формулювання «недобросовісне комерційне використання інформації», що 

становить комерційну таємницю, «розголошення» інформації (ст. 507 

Цивільного кодексу України); б) як такі різновиди дій, направлені на 

порушення комерційної таємниці: розголошення комерційної таємниці 

(ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з 

відомостями, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, 
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особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали 

відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло 

завдати шкоди суб'єкту господарювання); схиляння до розголошення 

комерційної таємниці (спонукання особи, якій були довірені у встановленому 

порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків 

відомості, що відповідно до закону становлять комерційну таємницю, до 

розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту 

господарювання); неправомірне використання комерційної таємниці 

(впровадження у виробництво або врахування під час планування чи 

здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи 

неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до закону 

комерційну таємницю) (ст. 36 Господарського кодексу України, статті  17, 18, 

19 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»); 

неправомірне збирання комерційної таємниці, під яким розуміється добування 

протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України 

становлять комерційну таємницю (ст. 16 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»); в) через установлення особливого порядку 

використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, 

зокрема, позначення таких можливих дій, що призвели до порушення 

таємниці: несанкціонований доступ до електронних та інших носіїв 

інформації; розголошення та використання з вигодою для себе чи для третіх 

осіб конфіденційної інформації, яка стала відома особі при виконанні 

службових обов'язків; визначення обмеженого кола осіб, яким може 

надаватися відповідна інформація і особливого порядку її надання (статті 60-

62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»); г) шляхом 

встановлення заборони використання інсайдерської інформації, порушення 

якої може виражатися у наступних діях: передання інсайдерської інформації 

або надання доступу до неї іншим особам, крім розкриття інформації в межах 

виконання професійних, трудових або службових обов'язків та в інших 

випадках, передбачених законодавством; надання будь-якій особі 
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рекомендації стосовно придбання або відчуження цінних паперів та похідних 

(деривативів), щодо яких особа володіє інсайдерською інформацією, до 

моменту оприлюднення такої інформації (ст. 45 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок»). 

У кримінальному законі такі діяння закріплені таким чином: 

1) «порушення права» (статті 176, 177, 229 КК), що може охоплювати 

собою знищення, руйнування об‘єкта або внесення в нього непоправних змін, 

так само як і змін, що можуть бути відновлені;  

2) незаконний вплив на об‘єкт права інтелектуальної власності, 

пов‘язаний із зміною статусу об‘єкта, знеціненням відомостей, що становлять 

предмет таємниці: «дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю», «незаконне використання відомостей» 

(ст. 231 КК), «умисне розголошення комерційної або банківської таємниці» 

(ст. 232 КК), «розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської 

інформації» (ст. 232-1 КК); 

3) незаконний вплив на об‘єкт, що може бути пов‘язаний із внесенням 

змін до інформації: «надання недостовірної інформації» (ст. 232-2 КК).   

Сукупність прав і свобод, а також інтересів учасників відносин 

інтелектуальної власності, соціальні зв’язки між такими суб’єктами, що 

виникають по відношенню до об’єкта права інтелектуальної власності. 

Негативні зміни, яких зазнають компоненти об‘єкта кримінально-

правової охорони, неодмінно стосуються прав, свобод та інтересів учасників 

відносин інтелектуальної власності. Зміст і особливості останніх можна 

визначити в залежності від різновиду об‘єкта права інтелектуальної власності, 

сукупності правомочностей суб‘єкта права інтелектуальної власності та інших 

осіб, порядку набуття прав інтелектуальної власності та ін., зокрема: 

- права, свободи та інтереси особи, яка створила об‘єкт права 

інтелектуальної власності; 

- права, свободи та інтереси особи, яка набула права на об‘єкт права 

інтелектуальної власності; 
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- права, свободи та інтереси особи, яка у визначених законом випадках 

має право використовувати об‘єкт та/або дозволяти чи забороняти вчинення 

певних дій щодо об‘єкта, проте, не є особою, що відноситься до перших двох 

груп суб‘єктів; 

- права, свободи та інтереси, що забезпечують діяльність 

спеціалізованих установ та/або органів, що здійснюють управління правами на 

об‘єкт права інтелектуальної власності або іншу діяльність, пов‘язану із 

використанням таких об‘єктів.  

Право як частина соціальних цінностей, на які може посягати злочин, 

представляє собою право, що належить потерпілому від злочину, що пов‘язане 

із наданням йому нормативним актом певного правового статусу, 

повноважень, відповідно до яких він може мати якісь блага, задовольняти 

потреби, діяти певним чином [446, 67] (тобто йдеться про право у 

суб‘єктивному розумінні). Орієнтуючись на те, що правовий статус 

пов‘язаний із гарантіями реалізації певних прав та обов‘язків, а сукупність 

повноважень – із цілями, задачами, функціями [289, 100 – 101], необхідно 

відзначити, що ці поняття є взамозалежними – з моменту одержання 

правового статусу особа набуває право на реалізацію відповідних 

повноважень.  

Зміст поняття «свобода» розкривається за допомогою наступних 

значень: воля; життя, існування без залежності від кого-, чого-небудь; 

можливість діяти на власний розсуд, без тиску, обмежень з боку інших; 

можливість діяти без заборон і перешкод;  можливість вияву суб‘єктом своєї 

волі в умовах усвідомлення законів розвитку природи і суспільства; легкість, 

відсутність ускладнень у чому-небудь [47, 75]. Отже, сутність свободи полягає 

у можливості здійснення вільного волевиявлення і прийняття рішень у певній 

сфері життя, вчинення дій за власним розсудом і бажанням.  

Поряд із правами та свободами інтерес виступає однією із частин 

множинності цінностей, які охороняються кримінальним законом, і включає в 

себе такі ознаки: 1) інтерес – це, передусім, зацікавленість у чомусь, тобто 
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виникнення, активізація та зосередженість уваги на об‘єкті інтересу. У цьому 

полягає суб‘єктивна характеристика інтересу, яка несе основне смислове 

навантаження у визначенні цього поняття, відображає його суть; 2) 

спрямованість інтересу на задоволення потреб (потреба – це нужда у чомусь, 

без задоволення якої неможливо обійтися, а інтерес – зацікавленість у 

задоволенні потреби); 3) об‘єктивізована форма інтересу, що полягає у його 

врегулюванні і захищеності правовими нормами різних галузей права, 

зокрема, кримінального, а також у регламентації інтересу моральними 

нормами, традиціями тощо, визнаними членами суспільства і захищеними 

кримінально-правовими нормами; 4) несуперечливість інтересу закону (у 

протилежному разі інтерес не можна визнати суспільно цінним, а, отже, і 

компонентом об‘єкта злочину [446, 90 – 96].  

 У літературі відзначено про те, що будь-який об‘єкт стає джерелом 

відносин (тобто предметом, продуктом, відносно якого виникають відповідні 

відносини) тільки у разі, якщо він входить у коло людських потреб [332, 29]. У 

зв‘язку з цим інтерес розглядається як відображення потреб і як стимул до 

поведінки людини [124, 76] – суспільно корисної або протиправної. Саме 

потреба як першопричина злочинної поведінки визнається основоположним 

поняттям при визначенні змісту інтересу, а також цільової направленості 

поведінки та способів злочинного впливу на об‘єкт кримінально-правової 

охорони [467, 144]. Відповідним чином потреби визначають і зміст 

охоронюваного законом інтересу. Отже, як вірно відзначив В. Я. Тацій, зміст 

будь-якого інтересу завжди відповідає змісту потреби, що його зумовила [422, 

119].  

В одному з рішень Конституційного Суду України розкрито наступне 

значення поняття «охоронюваний законом інтерес»: етимологічний зміст 

слова "інтерес" включає: а) увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, 

чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) те, що найбільше цікавить 

кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, 

потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось 
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прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск. У загальносоціологічному 

значенні категорія "інтерес" розуміється як об'єктивно існуюча і суб'єктивно 

усвідомлена соціальна потреба, як мотив, стимул, збудник, спонукання до дії; 

у психології - як ставлення особистості до предмета, як до чогось для неї 

цінного, такого, що притягує. В юридичних актах термін "інтерес", 

враховуючи його як етимологічне, так і загальносоціологічне, психологічне 

значення, вживається у широкому чи вузькому значенні як самостійний об'єкт 

правовідносин, реалізація якого задовольняється чи блокується нормативними 

засобами [394]. У цьому ж рішенні зроблено висновок про взаємопов‘язаність, 

але не тотожність понять «право» та «інтерес». Зокрема, відзначено наступне: 

«суб'єктивне право, і пов'язаний з ним інтерес є дозволами. Але перше є 

особливим дозволом, тобто дозволом, що відображається у відомій формулі: 

"Дозволено все, що передбачено у законі", а друге - простим дозволом, тобто 

дозволом, до якого можна застосовувати не менш відоме правило: "Дозволено 

все, що не забороняється законом". Інтерес, навіть перебуваючи під охороною 

закону чи права, на відміну від суб'єктивного права, не має такої правової 

можливості, як останнє, оскільки не забезпечується юридичним обов'язком 

іншої сторони. Отже, поняття "охоронюваний законом інтерес", що 

вживається у частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу та 

інших законах України у логічно-смисловому зв'язку з поняттям "права" 

(інтерес у вузькому розумінні цього слова), означає правовий феномен, який: 

а) виходить за межі змісту суб'єктивного права; б) є самостійним об'єктом 

судового захисту та інших засобів правової охорони; в) має на меті 

задоволення усвідомлених індивідуальних і колективних потреб; г) не може 

суперечити Конституції і законам України, суспільним інтересам, 

загальновизнаним принципам права; д) означає прагнення (не юридичну 

можливість) до користування у межах правового регулювання конкретним 

матеріальним та/або нематеріальним благом; є) розглядається як простий 

легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений законом. Охоронюваний 

законом інтерес регулює ту сферу відносин, заглиблення в яку для 
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суб'єктивного права законодавець вважає неможливим або недоцільним». 

Таким чином, поняття «інтерес» є ширшим за поняття суб‘єктивного права, у 

зв‘язку з чим виступає окремим компонентом об‘єкта кримінально-правової 

охорони. 

Інтереси, пов‘язані із створенням і використанням об‘єкта права 

інтелектуальної власності, можуть включати у себе такі їх різновиди: а) 

економічні інтереси (пов‘язані із отриманням вигод (доходу) у зв‘язку із 

використанням об‘єкта права інтелектуальної власності); б) духовні інтереси 

(що полягають у розвитку особистості у процесі створення об‘єктів права 

інтелектуальної власності і реалізації прав на нього); в) культурні інтереси 

(пов‘язані із задоволенням культурних, освітніх потреб); г) соціальні інтереси 

(що стосуються набуття особою певного соціального статусу у зв‘язку з 

реалізацією прав на об‘єкт). 

В залежності від суб‘єкта інтереси можуть бути: інтереси особи, яка 

створила об‘єкт права інтелектуальної власності; інтереси правоволодільця 

(особи, яка набула прав на об‘єкт права інтелектуальної власності) або особи, 

яка має право використовувати об‘єкт та/або дозволяти чи забороняти 

вчинення певних дій щодо об‘єкта; інтереси суспільства і держави.  

Наявність негативних змін у правах, свободах та інтересах 

учасників відносин інтелектуальної власності може бути встановлено за 

такими показниками: а) унеможливлення або ускладнення реалізації прав на 

об‘єкт права інтелектуальної власності; б) припинення прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності (у разі його руйнування, знищення і неможливості 

подальшого відновлення); в) недоотримання належним суб‘єктом права 

інтелектуальної власності вигоди (доходу) від використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності (упущена вигода) та/або понесення ним втрат у 

зв'язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта, а також витрат, які особа 

зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні 

збитки); г) унеможливлення або ускладнення задоволення охоронюваних 

законом інтересів, що задовольняються за допомогою об‘єкта права 
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інтелектуальної власності; ґ) загроза інформаційній та економічній безпеці 

держави, втрата або зниження інвестиційної привабливості, авторитету 

держави.  

Спрямованість злочинного діяння на порушення прав, свобод та 

охоронюваних законом інтересів щодо об‘єкта права інтелектуальної 

власності визначається спрямованістю відповідних злочинних інтересів, 

пов‘язаних із: а) неправомірним отриманням прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності (наприклад, у разі привласнення авторства); б) 

одержанням вигоди (доходу) від незаконного використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності або від вчинення інших протиправних дій щодо 

об‘єкта (з об‘єктом); в) неправомірним впливом на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, що має наслідком його припинення (руйнування, 

знищення) або внесення до нього непоправних змін. Важливо відзначити, що 

порушення (завдання шкоди або створення загрози її завдання) прав, 

свобод та охоронюваних законом інтересів щодо об’єкта права 

інтелектуальної власності є основним критерієм, за допомогою якого 

здійснюється відмежування злочинних посягань проти об’єктів права 

інтелектуальної власності від інших злочинів. З цих підстав, суб‘єктивні 

права інтелектуальної власності, в окремих випадках, визначаються в 

літературі у якості об‘єкта кримінально-правової охорони [324, 21; 12, 11 – 

12]. Однак, не можна погодитись із тим, що вказані злочини спрямовані 

виключно проти суб‘єктивних прав учасників відповідних правовідносин, 

оскільки внаслідок їх вчинення негативні зміни відбуваються також в інших 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони. 

Отже, негативні зміни у правах, свободах, інтересах щодо об’єкта 

права інтелектуальної власності можуть утворюватися внаслідок: 1) 

вчинення впливу на об‘єкт права інтелектуальної власності (про що було 

зазначено вище); 2) вчинення інших дій (бездіяльності), пов‘язаних з 

незаконним отриманням прав на об‘єкт права інтелектуальної власності або 

його неправомірним введенням в обіг, використанням і розповсюдженням.  
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Необхідно погодитись із тим, що шляхом дії (впливу) на твір 

(літературний, художній, комп‘ютерну програму, компіляцію даних (базу 

даних) тощо), виконання, фонограму, відеограму, програму (передачу) 

організацію мовлення, винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових 

виробів), сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, знак для товарів і 

послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару, 

комерційну таємницю тощо, як об‘єкт права інтелектуальної власності, особа 

спричиняє або може заподіяти шкоду праву інтелектуальної власності в 

цілому. Тому основним критерієм віднесення цих злочинів до цієї групи може 

бути небезпечність саме для права інтелектуальної власності [28, 35].  

У той же час, закріплені у КК положення свідчать про те, що порушення 

права інтелектуальної власності можливе і без безпосереднього впливу на 

об‘єкт права інтелектуальної власності (наприклад, шляхом «фінансування» 

відповідних дій, що передбачено у ст. 176 КК). 

Аналіз положень регулятивного законодавства, що визначають 

основні різновиди порушень, які посягають на права, свободи та інтереси 

учасників відносин інтелектуальної власності, дозволяє зробити 

висновок, що такі правопорушення пов’язані із вчиненням діянь, що 

включають у себе: 1) незаконне використання, поширення об‘єкта права 

інтелектуальної власності; 2) незаконне введення в обіг, виготовлення 

контрафактних примірників та/або незаконне ввезення в Україну або 

вивезення з України, або зберігання таких незаконно створених об‘єктів; 3) 

неналежне виконання чи невиконання договорів (або умов дозволів)  щодо 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності; 4) порушення 

спеціального режиму використання об‘єктів (інформаційних ресурсів); 5) 

неправомірне отримання прав на об‘єкт неналежним суб‘єктом; 6) вчинення 

дій, що свідчать про підготовку до посягання на права інтелектуальної 

власності.  
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В залежності від суб’єкта вчинення правопорушення розрізняють 

порушення права інтелектуальної власності, які вчиняються: 1) 

створювачем об‘єкта права інтелектуальної власності або іншим 

правовласником; 2) особою, яка не є створювачем об‘єкта права 

інтелектуальної власності або іншим правовласником. 

З урахуванням цього, слід виділити наступні формулювання, якими в 

регулятивному законодавстві позначені ці різновиди порушень: 

1) правопорушення, пов’язані із незаконним використанням, 

поширенням об’єктів права інтелектуальної власності, а також їх 

незаконним введенням в обіг, виготовленням контрафактних 

примірників та/або незаконним ввезенням в Україну або вивезенням з 

України, або зберіганням таких незаконно створених об’єктів: 

- порушення права інтелектуальної власності, що є підставою для його 

захисту, а саме: «пропуск через митний кордон України товарів, імпорт чи 

експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності», 

«перебування у цивільному обороті товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності», 

«неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності» (ст. 432 

ЦК України); 

- дії, які порушують особисті немайнові права суб‘єктів авторського 

права і (або) суміжних прав та їхні майнові права; піратство у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав (що може виражатися у таких діях: 

опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення 

з митної території України і розповсюдження контрафактних   примірників 

творів (у тому числі комп‘ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, 

незаконне оприлюднення), Інтернет-піратство; плагіат, що виражається в 

оприлюдненні (опублікуванні), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору; ввезення на митну територію 

України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) суміжні права, 

примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), 
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фонограм, відеограм, програм мовлення; вчинення дій, що створюють загрозу 

порушення авторського права і (або) суміжних прав; будь-які дії для свідомого 

обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, 

зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і 

застосування засобів для такого обходу; розповсюдження, ввезення на митну 

територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про 

управління правами, зокрема в електронній формі; камкординг (відеозапис 

аудіовізуального твору під час його публічної демонстрації в кінотеатрах, 

інших кіновидовищних закладах особами, які перебувають у тому самому 

приміщенні, де відбувається така публічна демонстрація, для будь-яких цілей 

без дозволу суб'єкта авторського права або суміжних прав), кардшейрінг 

(забезпечення у будь-якій формі та в будь-який спосіб доступу до програми 

(передачі) організації мовлення, доступ до якої обмежений суб'єктом 

авторського права і (або) суміжних прав застосуванням технічних засобів 

захисту (абонентська карта, код тощо), в обхід таких технічних засобів 

захисту, в результаті чого зазначена програма (передача) може бути сприйнята 

або в інший спосіб доступна без застосування технічних засобів захисту) (ст. 

50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»); 

- виробництво та розповсюдження контрафактних примірників творів і 

об'єктів суміжних прав, а також засобів обходу технічних засобів захисту (ст. 

52 Закону України «Про авторське права і суміжні права»); 

- непроставлення на кожному виготовленому диску для лазерних систем 

зчитування, матриці із записом інформації спеціального ідентифікаційного 

коду; непроставлення на кожному виготовленому диску для лазерних систем 

зчитування, матриці без запису інформації коду прес-форми, з якої його було 

виготовлено; вироблення дисків для лазерних систем зчитування, матриць, які 

містять об‘єкти авторського права та/або суміжних прав, без дозволу осіб, 

яким належить авторське право чи суміжні права; експорт дисків для лазерних 
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систем зчитування без наявності на них спеціальних ідентифікаційних кодів 

(статті 4, 5 Закону України «Про особливості державного регулювання 

діяльності суб‘єктів господарювання, пов‘язаної з виробництвом, експортом, 

імпортом дисків для лазерних систем зчитування»);  

- роздрібна торгівля примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних, що здійснюється не в місцях 

спеціалізованої роздрібної торгівлі без наявності контрольних марок на 

зазначених примірниках; роздрібна торгівля контрафактними примірниками 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз 

даних або такими, на яких розміщено фальсифікований знак для товарів і 

послуг; роздрібна торгівля примірниками вищезгаданих творів за умови, що на 

примірники не наклеєні контрольні марки або на них не розміщено 

інформації, що дає змогу ідентифікувати їх з відповідними примірниками 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, бази 

даних, або якщо на них наклеєні підроблені контрольні марки; роздрібна 

торгівля примірниками аудіовізуальних творів кінематографії за відсутності 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

(пункти 4, 19 Правил роздрібної торгівлі, прокату примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз 

даних [376]); 

- зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних особами, які не 

відтворювачами або імпортерами цих примірників; перевезення територією 

України немаркованих примірників вищезгаданих творів (за виключенням 

перевезень, що здійснюються з метою їх зберігання до складських приміщень, 

які належать відтворювачам або імпортерам цих примірників, а також 

перевезення таких примірників через митну територію України транзитом 

(пункти 3, 4 Положення про порядок зберігання та перевезення територією 

України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних [354]); 
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- не здійснення наклеювання контрольних марок на всі примірники 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз 

даних перед їх розповсюдженням, прокатом; на імпортовані примірники – 

після митного оформлення на території України; на примірники, що 

експортуються, - перед митним оформленням для перевезення через митний 

кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній території 

України (п. 21 Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та 

маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп‘ютерних програм, баз даних) [356]; 

- не передання виробником дисків для лазерних систем зчитування із 

записом на них інформації у депозитарій примірників дисків обов‘язкових 

примірників таких дисків, а також визначеної законодавством інформації, що 

стосується їх випуску (п. 3 Порядку надання, зберігання та видачі примірників 

дисків для лазерних систем зчитування) [358]; 

- здійснення господарської діяльності з виробництва дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць без ліцензії; виробництво дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць без нанесення спеціальних ідентифікаційних 

кодів; виробництво дисків для лазерних систем зчитування, матриць без 

дозволу осіб, яким належить авторське право та/або суміжні права; 

невиконання вимог закону щодо технологічного забезпечення виробником 

нанесення на дисках для лазерних систем зчитування, матрицях спеціальних 

ідентифікаційних кодів ліцензованим обладнанням; експорт, імпорт дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини, передбачених 

законом, без наявності ліцензії (п. 2 Порядку застосування фінансових санкцій 

до суб‘єктів господарювання за порушення вимог Закону України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб‘єктів господарювання, 

пов‘язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць» [357]); 

- розповсюдження і демонстрування національних та іноземних фільмів 

на всіх видах носіїв зображення без державного посвідчення на право 



111 
 

розповсюдження і демонстрування фільмів, що видається суб'єктам 

кінематографії центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері кінематографії або без угоди, укладеної розповсюджувачем 

фільму з авторами фільму або особою, яка має виключне право на фільм 

(статті 14, 15 Закону України «Про кінематографію» [167]); 

- незаконне використання винаходу (корисної моделі), промислового 

зразка (ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);  

- порушення колективного використання знака для товарів і послуг (п. 

2.1.31 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак 

для товарів і послуг [377]); 

- вчинення без згоди власника свідоцтва на знак для товарів і послуг дій, 

що потребують його згоди; використання знака і позначення для товарів і 

послуг без згоди власника в доменних іменах; незаконне використання знака 

або позначення на товарі, на упаковці або такого, що схожий з охоронюваним 

знаком настільки, що їх можна сплутати (ст. 20 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»); 

- розголошення імені автора сорту і зазначення його у публікаціях (якщо 

автор заборонив його розголошувати і зазначати його в публікаціях); не 

зазначення імені автора під час використання сорту, якщо таке зазначення є 

практично можливим; порушення права на використання і поширення сорту; 

невикористання назви сорту під час використання сорту рослин; вчинення без 

дозволу володільця патенту таких дій щодо посадкового матеріалу: 

виробництво або відтворення (з метою розмноження); доведення до кондиції з 

метою розмноження; пропонування до продажу; продаж або інший 

комерційний обіг; вивезення за межі митної території України; ввезення на 

митну територію України; зберігання для будь-якої із зазначених вище цілей 

(статті 37, 38, 39, 49 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»); 

- розмноження зібраного матеріалу сорту рослин для власних потреб з 

порушенням інтересів власника сорту (п. 2 Умов дотримання законних 
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інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права 

[440]); 

- використання зареєстрованого географічного зазначення особами, які 

не мають на це права; використання неправдивого (фальшивого) зазначення 

або такого зазначення, що вводить споживача в оману щодо справжнього 

місця походження товару; використання зареєстрованого географічного 

зазначення особою, яка не має свідоцтва про реєстрацію прав на його 

використання; використання зареєстрованого географічного зазначення 

походження товару, якщо цей товар не походить із зареєстрованого для цього 

зазначення географічного місця, навіть якщо справжнє місце походження 

товару або географічне зазначення його походження використовується у 

перекладі або супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», 

«імітація» тощо; використання зареєстрованого географічного зазначення або 

подібного до нього позначення для відмінних від описаних у реєстрі 

однорідних товарів, якщо таке використання вводить в оману споживачів 

щодо походження товару та його особливих властивостей або інших 

характеристик, а також для неоднорідних товарів, якщо таке використання 

завдає шкоди репутації зареєстрованого зазначення або є неправомірним 

використанням його репутації; використання зареєстрованого географічного 

зазначення походження товару як видової назви (статті 17, 23 Закону України 

«Про правову охорону географічних зазначень»);  

- використання без дозволу власника зареєстрованої топографії 

інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів), а саме: 

копіювання топографії інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникових виробів); виготовлення інтегральної мікросхеми із 

застосуванням даної топографії (компонування); виготовлення будь-яких 

виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми (компонування 

напівпровідникових виробів); ввезення таких інтегральних мікросхем 

(компонувань напівпровідникових виробів) та виробів, що їх містять, на митну 

територію України; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, 
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продаж та інше введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених 

цілях інтегральних мікросхем, виготовлених із застосуванням топографії 

інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів), та будь-

яких виробів, що містять такі інтегральні мікросхеми (напівпровідникові 

вироби); незаконне використання (статті 16, 21, 22 Закону України «Про 

охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»);  

- використання імені, комерційного (фірмового) найменування, 

торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, 

оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без 

дозволу (згоди) суб‘єкта господарювання, який раніше почав використовувати 

їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи 

може призвести до змішування з діяльністю цього суб‘єкта господарювання; 

неправомірне використання товару іншого виробника, яким є введення у 

господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника шляхом 

змін чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи 

(статті 4, 5 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») 

тощо; 

2) Правопорушення, пов’язані із неналежним виконанням чи 

невиконанням договорів (або умов дозволів) щодо використання об’єктів 

права інтелектуальної власності:  

- недотримання передбачених договором умов використання творів і 

(або) об'єктів суміжних прав, використання творів і об'єктів суміжних прав з 

обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) 

документів про управління правами чи створення загрози неправомірного 

використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших 

порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав (ст. 52 Закону України «Про 

авторське права і суміжні права»); 

- порушення умов використання об‘єкта права інтелектуальної власності 

особою, якій надано дозвіл на його використання (п. 11 Порядку надання 
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Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого 

винаходу (корисної моделі) чи зареєстрованої топографії інтегральної 

мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів)); 

- невиконання чи неналежне виконання ліцензійних договорів (ст. 35 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 27 

Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»);  

- невиконання чи неналежне виконання ліцензійного договору щодо 

знака для товарів і послуг (ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг»); 

- використання сорту рослин з порушенням умов і обмежень, 

визначених власником у дозволі на використання (ст. 39 Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин»); 

- невиконання чи неналежне виконання ліцензійних договорів щодо 

топографії інтегральних мікросхем (компонування напівпровідникових 

виробів) (ст. 22 Закону України «Про охорону прав на компонування 

напівпровідникових виробів») та ін.; 

3) Порушення спеціального режиму використання об’єктів 

(інформаційних ресурсів) (див. вище про вплив на об‘єкт права 

інтелектуальної власності); 

4) Порушення, що стосуються неправомірного отримання прав на 

об’єкт неналежним суб’єктом: 

- підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній 

формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського права і (або) 

суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління (ст. 50 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права»); 

- привласнення чи оспорювання прав авторства на винахід (корисну 

модель), промисловий зразок (ст. 35 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», ст. 27 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки»); 
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- привласнення і спотворювання авторства на сорт рослин (ст. 37 Закону 

України «Про охорону прав на сорти рослин»); 

- оспорювання чи невизнання авторства на топографію інтегральної 

мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів) (ст. 22 Закону 

України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів») 

тощо; 

5) Вчинення дій, що свідчать про підготовку до посягання на права 

інтелектуальної власності: 

- вчинення підготовчих дій до порушення авторського права і (або) 

суміжних прав (ст. 52 Закону України «Про авторське права і суміжні права»);  

- готування до посягання на права власника свідоцтва на знак для 

товарів і послуг, у тому числі до вчинення без згоди власника дій, що 

потребують його згоди (ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг»). 

У регулятивному законодавстві окремо виділяються порушення, що 

можуть вчинятися правовласником. До них віднесено наступні: 

- використання винаходу (корисної моделі) з порушенням прав інших 

власників патентів; використання секретного винаходу (корисної моделі) з 

порушенням вимог Закону України «Про державну таємницю» і без 

погодження з Державним експертом з питань таємниць (посадова особа, 

уповноважена здійснювати відповідно до вимог Закону віднесення інформації 

до державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх 

відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня 

секретності цієї інформації та її розсекречування); надання правовласником 

дозволу (видача ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) та 

передача права власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди 

інших власників патенту; передача прав на секретний винахід (корисну 

модель) іншій особі або надання дозволу на використання секретного 

винаходу (секретної моделі) на підставі ліцензійного договору без погодження 

із Державним експертом з питань таємниць; подача заяви власником патенту 
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(деклараційного патенту) на секретний винахід (корисну модель) про 

готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого 

винаходу (корисної моделі) (ст. 28 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», ст. 9 Закону України «Про державну таємницю»);  

- використання промислового зразка з порушенням прав інших 

власників патентів; надання дозволу (видача ліцензії) на використання 

промислового зразка та передача права власності на промисловий зразок іншій 

особі без згоди решти власників патенту (ст. 20 Закону України «Про охорону 

прав на промислові зразки»);  

- у випадку належності прав на знак для товарів і послуг декільком 

особам і відсутності угоди між ними, яка визначає порядок використання 

знака, - надання дозволу (видача ліцензії) на використання знака та передача 

права власності на знак іншій особі без згоди решти власників свідоцтва; 

- недобросовісне користування правами власника на знак для товарів і 

послуг, що випливають із свідоцтва  (статті 16, 17 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг»);  

- передача прав на знак для товарів і послуг за умов, коли вона може 

бути причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо 

особи, яка виготовляє товар чи надає послугу (ст. 16 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг»);  

- недобросовісне користування правами володільцем патенту або 

власником майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту 

рослин; незабезпечення зазначеними особами збереженості сорту чи його 

вихідних компонентів (ст. 48 Закону України «Про охорону прав на сорти 

рослин»);  

- видача ліцензії на використання географічного зазначення; заборона 

(перешкоджання) спеціально уповноваженим органам здійснювати контроль 

за наявністю в товарі особливих властивостей та інших характеристик, на 

підставі яких зареєстровано географічне зазначення та/або право на його 
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використання (ст. 17 Закону України «Про правову охорону географічних 

зазначень»); 

- використання топографії інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникових виробів) з порушенням прав інших власників 

зареєстрованих топографій інтегральних мікросхем (компонувань 

напівпровідникових виробів); у випадку належності прав на топографію 

інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів) кільком 

особам і відсутності угоди між ними, яка визначає порядок використання 

топографії інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових 

виробів), - надання дозволу (ліцензії) на використання зареєстрованої 

топографії інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових 

виробів) та передання права власності на зареєстровану топографію 

інтегральної мікросхеми (компонування напівпровідникових виробів) будь-

якій іншій особі без згоди решти власників (ст. 16 Закону України «Про 

охорону прав на компонування напівпровідникових виробів») та ін. 

Отже, ця група порушень вказує на випадки, коли особа, що є учасником 

відносин інтелектуальної власності і, відповідно, сама володіє охоронюваними 

законом правами, свободами та інтересами, вчиняє певні дії, що здійснюють 

негативний вплив, порушують права, свободи та інтереси інших осіб (які 

можуть як бути, так і не бути суб‘єктами відносин інтелектуальної власності).  

Необхідно звернути увагу на те, що перелік вказаних вище порушень не 

є вичерпним. Вказівка на це безпосередньо міститься у чинних законодавчих 

актах і підкреслюється загальними формулюваннями:  «порушення права 

інтелектуальної власності», до якого в тому числі віднесено «невизнання 

цього права чи посягання на нього» (ст. 431 ЦК України); будь-яке посягання 

на права власника патенту (ст. 34 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», ст. 26 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки»); порушення прав власника патенту (ст. 35 Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 27 Закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки»); інше порушення прав власника 
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свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 21 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»); будь-яке посягання на права власника 

свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 20 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»); будь-яке посягання на права власника 

свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого 

географічного зазначення (ст. 23 Закону України «Про правову охорону 

географічних зазначень»); будь-яке посягання на права власника 

зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникових виробів) (ст. 21 Закону України «Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів») тощо.  

У КК України прояви суспільно небезпечної поведінки, які 

утворюють негативні зміни у правах, свободах, інтересах щодо об’єкта 

права інтелектуальної власності, визначені наступним чином:  

- незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 

мистецтва, комп‘ютерних програм і баз даних; незаконне відтворення, 

розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх 

незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, 

дискетах, інших носіях інформації, камкординг, кардшейрінг; інше умисне 

порушення авторського права і суміжних прав; фінансування таких дій (ч. 1 

ст. 176 КК); 

- завдання вищевказаними діями матеріальної шкоди у значному розмірі, 

у великому розмірі або в особливо великому розмірі (ч. 1 – ч. 3 ст. 176 КК); 

- незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської 

пропозиції; привласнення авторства на них; інше умисне порушення права на 

ці об'єкти (ч. 1 ст. 177 КК); 

- завдання вищевказаними діями матеріальної шкоди у значному розмірі, 

у великому розмірі або в особливо великому розмірі (ч. 1 – ч. 3 ст. 177 КК); 
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- незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару; інше умисне 

порушення права на ці об'єкти (ч. 1 ст. 229 КК); 

- завдання цими діями матеріальної шкоди у значному розмірі, у 

великому розмірі або в особливо великому розмірі (ч. 1 – 3 ст. 229 КК); 

- умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого 

використання цих відомостей; незаконне використання таких відомостей, 

умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її 

власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або 

службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих 

мотивів (статті 231, 232 КК); 

- завдання зазначеними вище діями істотної шкоди суб'єкту 

господарської діяльності (статті 231, 232 КК); 

- умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до 

інсайдерської інформації; надання з використанням такої інформації 

рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів); вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація (ч. 1 та ч. 2 ст. 232-1 КК); 

- отримання внаслідок зазначених дій особою, яка вчинила зазначені дії, 

чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або 

уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків, 

або заподіяння значної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб (ч. 1 та ч. 2 ст. 232-1 КК); 

- спричинення вказаними діями тяжких наслідків (ч. 3 ст. 232-1 КК); 

- ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність 
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емітента в межах, передбачених законом; надання йому недостовірної 

інформації (ч. 1 ст. 232-2 КК); 

- заподіяння внаслідок зазначених дій матеріальної шкоди в значному 

розмірі (ч. 1 ст. 232-2 КК). 

Соціальні зв’язки – це суспільно корисні взаємозв‘язки або взаємодії 

учасників суспільних відносин. Взаємозв‘язки є статичним, а взаємодії – 

динамічним елементом даного поняття. Взаємозв’язок – це обопільно 

усвідомлений суб‘єктами фактичний стан відносин між ними, за якого вони 

можуть вчинювати певні дії, що торкаються їхніх інтересів чи інтересів 

третьої сторони, або утримуватися від певних дій. Такі зв‘язки є суспільно 

корисні. Вони забезпечують упорядкованість суспільних відносин, оскільки 

загальним принципом їх установлення є оптимальне співвідношення 

індивідуальної волі та її обмежень з урахуванням інтересів інших людей. 

Взаємодії – це активна поведінка учасників суспільних відносин, спрямована 

на певні зміни у сфері інтересів цих суб‘єктів чи третьої сторони або на 

недопущення таких змін. Такі зміни мають бути позитивними, суспільно 

корисним повинен бути і такий результат, як недопущення певних змін [446, 

101 – 102]. З огляду на це, важливою ознакою соціального зв‘язку визнається 

обов‘язок певної поведінки взаємопов‘язаних, взаємодіючих суб‘єктів 

відносин [422, 106]. 

Результатом злочинного впливу на соціальні зв‘язки може бути 

розірвання (знищення) такого зв‘язку, тобто припинення взаємодії між 

суб‘єктами з приводу предмета суспільних відносин, а також його зміна, 

наслідком якої є суттєве ускладнення такої взаємодії. Розірвання соціального 

зв‘язку має місце у випадках, коли вплив здійснюється учасником суспільних 

відносин «зсередини». Зміна соціального зв‘язку є наслідком суспільно 

небезпечного впливу на нього «ззовні», тобто особою, яка не є учасником 

суспільних відносин [137, 132]. 

У відносинах інтелектуальної власності соціальні зв’язки 

виникають і існують у вигляді взаємозв’язків та взаємодій між 
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учасниками (суб‘єктами) відносин інтелектуальної власності з приводу 

предмета відносин інтелектуальної власності (об‘єкт права інтелектуальної 

власності), які представлені сукупністю взаємопов‘язаних прав, свобод і 

обов‘язків суб‘єктів, що реалізуються з метою задоволення охоронюваних 

законом інтересів. Ці взаємовідносини засновуються на встановленому 

законодавством (належному) порядку впровадження в обіг та використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності, а також реалізації будь-яких інших 

правомочностей щодо об‘єкта права інтелектуальної власності, у процесі 

здійснення яких задовольняються майнові та немайнові інтереси учасників 

правовідносин інтелектуальної власності, суспільні та державні інтереси [231, 

31]. 

На рівні регулятивного законодавства випадки негативного впливу на 

соціальні зв‘язки позначено шляхом вказівки на різновиди дій, що мають 

наслідком розірвання або зміну соціального зв‘язку.  

Розірвання соціальних зв’язків має місце у таких випадках: 1) 

зловживання посадовими особами організації колективного управління 

службовим становищем (ст. 50 Закону України «Про авторське права і суміжні 

права»; 2) плагіат, пов‘язаний із незаконним опублікуванням усього твору (за 

якого відбувається незаконне виключення автора твору із відносин 

інтелектуальної власності) (ст. 50 Закону України «Про авторське права і 

суміжні права»); 3) підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в 

електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів авторського 

права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління (ст. 50 

Закону України «Про авторське права і суміжні права»); підроблення 

інформації і (або) документів про управління правами (ст. 52 Закону України 

«Про авторське права і суміжні права»); вчинення правопорушень 

правовласником або іншим учасником відносин інтелектуальної власності 

тощо. 

Зміна соціальних зв’язків може мати місце у таких випадках: 1) 

піратство, а також Інтернет-піратство; 2) плагіат (у разі часткового 
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опублікування твору під іменем особи, яка не є його автором); 3) ввезення на 

митну територію України без дозволу осіб, які мають авторське право і (або) 

суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз 

даних), фонограм, відеограм, програм мовлення; дії для свідомого обходу 

технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, зокрема  

виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і 

застосування засобів для такого обходу; підроблення, зміна чи вилучення 

інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу 

суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав чи особи, яка здійснює таке 

управління; розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою 

розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів авторського  

права і (або) суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і 

(або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, 

зокрема в електронній формі; камкординг, кардшейрінг, а також інші дії, 

визначені вище у переліку можливих порушень прав, свобод та інтересів, які 

мають наслідком видозміну взаємодії між належним учасником відносин 

інтелектуальної власності та іншими особами.   

Злочинний вплив на ці соціальні зв’язки має наслідком їх розрив у 

таких випадках:  

1) у разі якщо особа, яка є учасником відносин інтелектуальної 

власності, виключає себе з кола цих відносин, що може виявитися, наприклад, 

у таких діяннях: а) невиконання або неналежне виконання службовою особою 

покладених обов‘язків (що полягає у використанні службового становища), 

що стосуються забезпечення встановленого порядку обігу і використання 

об‘єктів права інтелектуальної власності чи здійснення прав на них (ч. 3 ст. 

176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК України); б) умисне розголошення комерційної 

або банківської таємниці особою, якій ця таємниця відома у зв‘язку з 

професійною чи службовою діяльністю (ст. 232 КК України); в) вчинення 

посадовою особою емітента, особою, яка має доступ до інсайдерської 

інформації у зв'язку з виконанням нею трудових (службових) обов'язків або 
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договірних зобов'язань, у тому числі співробітником професійного учасника 

фондового ринку, державним службовцем, якому відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ним посадових (службових) обов'язків, 

аудитором, нотаріусом, експертом, оцінювачем, арбітражним керуючим або 

іншою особою, яка виконує надані законом публічні повноваження таких дій: 

незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської 

інформації; надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно 

придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів); 

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на 

користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження 

цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська 

інформація (ст. 232-1 КК України); г) ненадання службовою особою емітента 

інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит 

інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом (ст. 232-2 

КК України); ґ) надання службовою особою емітента інвестору в цінні папери 

(у тому числі акціонеру) на його письмовий запит недостовірної інформації 

(ст. 232-2 КК України); 

2) у разі припинення зв‘язку учасника відносин інтелектуальної 

власності з об‘єктом права інтелектуальної власності у випадку знищення, 

руйнування такого об‘єкта, а також у разі неправомірного включення 

неналежної особи у відносини інтелектуальної власності (привласнення 

авторства (ст. 177 КК України) або інше порушення права на об‘єкт, 

наприклад, вчинення плагіату (ст. 176 КК України)). 

Зміна соціальних зв’язків внаслідок злочинного впливу 

відбувається у наступних випадках: 

1) у разі, якщо особа, яка не є учасником відносин інтелектуальної 

власності, здійснює вплив на об‘єкт права інтелектуальної власності, що має 

наслідком таку його видозміну, яка не може бути відновленою. До таких 

випадків, зокрема, відноситься: а) отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю з метою розголошення чи іншого 
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використання цих відомостей, а також незаконне використання таких 

відомостей (ст. 231 КК України); б) незаконне розголошення, передача або 

надання доступу до інсайдерської інформації; надання з використанням такої 

інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів); вчинення з використанням інсайдерської 

інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація (ст. 232-1 КК 

України), вчинені особою, яка ознайомилася з інсайдерською інформацією 

неправомірним шляхом; 

2) у випадку вчинення будь-яких різновидів дій, які включають 

незаконне використання об‘єкта права інтелектуальної власності, відтворення 

і розповсюдження незаконно створених примірників об‘єкта, а також пов‘язані 

із незаконним виробництвом, перевезенням, зберіганням і реалізацією об‘єктів 

та/або відповідного обладнання і сировини, зокрема: а) незаконне відтворення, 

розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм 

і баз даних; незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, 

відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження 

на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, 

кардшейрінг (ст. 176 КК України); б) незаконне використання винаходу, 

корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, 

сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції (ст. 177 КК України); в) 

незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 

кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК України). 

Потерпілими, проти яких спрямовується злочинне діяння, можуть 

виступати як окремий індивід, так і людина як учасник суспільних відносин. 

Як індивід потерпілий є об‘єктом посягання у тих випадках, коли злочином 

створюється загроза або спричиняється шкода невід‘ємним індивідуальним 

благам людини, її фізичному існуванню. В більшості випадків він стає 

«мішенню» злочинного посягання як учасник суспільних відносин, коли 
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результатом вчинення злочину може бути порушення певних суспільних 

зв‘язків [446, 90]. 

Вказівка на потерпілого від злочинів, що посягають на об‘єкти пава 

інтелектуальної власності, пов‘язується із правовим статусом особи як 

учасника відносин інтелектуальної власності. З точки зору соціології, статус – 

це позиція індивіда в групі або суспільстві, а його змістом визнається 

сукупність прав та обов‘язків, коло функцій, що виконуються індивідом на 

даній позиції [142, 348 – 351]. Саме статус визначає той інтерес, який дана 

людина явно або неявно, постійно чи тимчасово буде переслідувати та 

захищати [141, 657].  

Важливо, що, визначаючи правове становище людини, держава 

обов‘язково рахується (у більшій чи меншій мірі) з тим, що правотворчості і 

закону, як його результату, передують тенденції і потреби правового 

регулювання, що виникають у самому житті... Ефект правового впливу може 

виражатися в розширенні, обмеженні, наданні або ліквідації соціальних 

можливостей та обов‘язків для конкретних осіб [423, 372 – 373]. Йдеться про 

те, що, з одного боку, повноцінне врегулювання будь-якої сфери суспільного 

життя повинно основуватися на загальновизнаному принципі співрозмірності 

прав, обов‘язків та юридичної відповідальності, з іншого - особливості 

існування відповідної сфери суспільних відносин обмежують коло їх 

суб‘єктів, визначаючи тим самим властивості останніх. Таким чином, зміст 

кожної групи суспільних відносин визначає як ознаки особи, яка може завдати 

шкоди об‘єкту кримінально-правової охорони (спеціальний суб‘єкт), так і 

ознаки осіб, які можуть бути потерпілими від злочинних посягань, 

вчинюваних у межах даної групи відносин. 

Наявність негативного впливу на учасника відносин 

інтелектуальної власності визначено у регулятивному законодавстві усіма 

формулюваннями, зазначеними вище, які стосуються порушень прав, свобод 

та інтересів; впливу на об‘єкт права інтелектуальної власності, зміни і розриву 
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соціальних зв‘язків, що мають наслідком завдання потерпілому таких 

різновидів шкоди: 

1) ускладнення або позбавлення можливості задоволення 

охоронюваного законом інтересу щодо об‘єкта права інтелектуальної 

власності (що може виражатися, наприклад, у формі неотримання чи 

недоотримання вигоди (доходу) належним суб‘єктом і отримання такої вигоди 

(доходу) неналежним суб‘єктом); 

2) завдання шкоди честі, гідності, діловій репутації (зокрема, у разі 

створення контрафактної продукції і розповсюдження її під іменем 

справжнього автора); 

3) втрата зв‘язку творця з об‘єктом права інтелектуальної власності 

(наприклад, у разі знищення, руйнування об‘єкта права інтелектуальної 

власності), виключення належного суб‘єкта з кола суб‘єктів відповідних 

правовідносин (наприклад, у випадку привласнення авторства, вчинення 

плагіату та ін.), вчинення дій, що свідчать про невизнання авторства тощо; 

4) спричинення душевних (моральних) страждань у зв‘язку із 

знищенням, руйнуванням об‘єкта права інтелектуальної власності, що 

пов‘язане із припиненням існування результату інтелектуальної, творчої 

діяльності людини і, відповідно, неможливістю відновлення втраченого 

унікального продукту; 

5) розповсюдження відомостей, які мали б зберігатися у таємниці, що 

крім, власне, незаконного поширення комерційної чи банківської таємниці 

може бути пов‘язаним також із розповсюдженням певних особистих даних 

щодо особи, а, отже, у тому числі включати в себе порушення таємниці 

особистого життя [228, 72]. 

Важливим є те, що негативний вплив на потерпілого і, відповідно, 

виникнення внаслідок вчинення злочинного діяння душевних страждань 

можна віднести до таких значень, об‘єктивна оцінка яких є значним чином 

ускладненою. Зокрема, дискусійними є питання як щодо можливості 

здійснення оцінки моральних страждань, вираженої у матеріальній формі (у 
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певних одиницях виміру), так і відносно можливості повноцінного 

відшкодування завданої шкоди і повного відновлення особи після вчиненого 

щодо неї суспільно небезпечного діяння. Так, наприклад, у літературі вірно 

відзначається, що у випадку посягань на майнові права особи їх можливо 

відновити через відшкодування вартості. У той же час, у разі розголошення 

певної інформації, таке відновлення вбачається неможливим, оскільки 

«розголошена інформація вже не зможе знову стати таємницею, незважаючи 

на притягнення винного до відповідальності» [126, 25].  

У КК України ці негативні прояви відображено у формулюваннях 

«порушення права» (статті 176, 177, 229 КК України); «привласнення 

авторства» (ст. 177 КК України); «дії, спрямовані на отримання відомостей, 

що становлять комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення 

чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне використання 

таких відомостей», «умисне розголошення комерційної або банківської 

таємниці без згоди її власника» (статті 231, 232 КК України). 

Слід відзначити про те, що описані вище негативні зміни, яких зазнають 

компоненти об‘єкта кримінально-правової охорони внаслідок злочинного 

впливу на них, виникають виключно у режимі порушення норм-заборон. 

Вказані зміни слід вважати негативними з огляду на те, що вони 

відображають переміну якісних та/або кількісних показників 

компонентів об’єкта кримінально-правової охорони у виді їх погіршення 

та/чи зменшення. 

Отже, істотні ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності  

визначають специфіку механізму заподіяння шкоди взятим під охорону 

кримінального закону суспільним цінностям. З урахуванням вищенаведеного, 

різновиди збитків, що заподіюються внаслідок вчинення протиправного 

діяння, мають визначатися в залежності від різновиду об‘єкта права 

інтелектуальної власності, щодо якого або з використанням якого вчиняється 

діяння. Зокрема, згідно із ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України, збитками є: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 
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також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально 

одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена 

вигода). Відповідно до ч. 2 ст. 224 Господарського кодексу України, під 

збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або 

пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена 

сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 

правил здійснення господарської діяльності другою стороною. Згідно з ч. 1 ст. 

225 Господарського кодексу України, до складу збитків, що підлягають 

відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, 

включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, 

визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні 

санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково 

витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків 

внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток 

(втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право 

розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; 

матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом. 

Незважаючи на певні розбіжності у розумінні поняття збитків з точки зору 

цивільного і господарського законодавства, у цілому, їх зміст зводиться до 

значень, визначених як «реальні збитки» (до яких зараховуються втрати і 

витрати), а також «упущена вигода» [318, 48 – 49]. 

Зміст негативних змін, спричинених злочинним діянням, залежно від 

виду об‘єкта права інтелектуальної власності, може виявлятися як у вигляді 

реальних збитків, так і у вигляді упущеної вигоди. Основними критеріями, за 

допомогою яких може бути визначений зміст цих змін, є наступні: а) зв‘язок 

об‘єкта права інтелектуальної власності з об‘єктивною формою його втілення 

(існування); б) кількість примірників, в яких втілений об‘єкт права 

інтелектуальної власності; в) наявність (відсутність) у об‘єкта права 

інтелектуальної власності ознаки легкої відтворюваності, здатності до зносу та 
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амротизації. З урахуванням цього, наслідки негативного впливу на об’єкт 

права інтелектуальної власності можуть виявлятися у тому, що: 1) 

правовласник втрачає доходи, які міг би одержати за звичайних обставин, у 

разі, якби його право не було порушено.  Такі випадки конкретизовані вище у 

видах порушень, які пов‘язані із: а) впливом на об‘єкт права інтелектуальної 

власності або вчиненням щодо об‘єкта інших дій, що має наслідком утворення 

у ньому негативних змін (як при збереженні загальної цілісності об‘єкта і 

можливості його подальшого використання, так і при утворенні непоправних 

змін, що мають наслідком неможливість його подальшого використання); б) 

порушенням прав, свобод та інтересів учасників відносин інтелектуальної 

власності шляхом вчинення інших дій (бездіяльності) щодо незаконного 

отримання прав на об‘єкт права інтелектуальної власності або його 

неправомірним введенням в обіг, використанням і розповсюдженням;  

2) у зв'язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта права 

інтелектуальної власності особа зазнала втрат і понесла чи має понести 

витрати для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Такі 

випадки представлені вище у видах порушень, які пов‘язані із: а) впливом на 

об‘єкт права інтелектуальної власності або вчиненням щодо об‘єкта інших дій, 

що має наслідком утворення у ньому негативних змін, зокрема, при утворенні 

змін, що мають наслідком неможливість його подальшого використання 

(наприклад, при знищенні чи пошкодженні об‘єкта права інтелектуальної 

власності, який існує у нерозривному зв‘язку з матеріальним об‘єктом, в 

якому він втілений). 

Вищезазначені наслідки негативного впливу на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, виражені у формі реальних збитків, а також 

упущеної вигоди, відображені у положеннях КК України наступним чином: 1) 

завдання матеріальної шкоди у значному розмірі (ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 

ст. 229 КК України); вчинення дій повторно чи завдання шкоди у великому 

розмірі (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229 КК України); завдання шкоди в 

особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК України); 

2) завдання істотної шкоди (статті 231, 232 КК України); 3) отримання 
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особою, яка вчинила певні дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку 

в значному розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми 

особами значних збитків, або заподіяння значної шкоди охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб (ч. 1 ст. 232-1 КК 

України); отримання особою, яка вчинила певні дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків, або заподіяння значної 

шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб (ч. 2 ст. 232-2 КК України); вчинення дій повторно або спричинення 

тяжких наслідків (ч. 3 ст. 232-2 КК України). 

Важливо зазначити, що реальні збитки, виражені у втратах, яких особа 

зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта права 

інтелектуальної власності, а також витратах, які особа зробила або мусить 

зробити для відновлення свого порушеного права, можуть завдаватися 

злочинами, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, тільки у 

випадках, якщо злочином спричиняється негативний вплив на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, пов‘язаний із структурними змінами такого об‘єкта 

або припиненням його існування. З огляду на це, визначення різновиду 

збитків, що можуть завдаватися визначеними вище суспільно 

небезпечними посяганнями, пов’язане із такими основними показниками: 

а) виникнення структурних змін в об‘єкті права інтелектуальної власності; б) 

можливість використання об‘єкта права інтелектуальної власності відповідно 

до призначення і подальшого задоволення з його допомогою інтересів 

правовласника; б) припинення існування об‘єкта (знищення об‘єкта, який 

існує у нерозривному зв‘язку з матеріальним носієм його втілення, або 

знищення усіх примірників об‘єктів, що характеризуються легкою 

відтворюваністю); в) можливість приведення об‘єкта права інтелектуальної 

власності до первісного стану або відновлення знищеного об‘єкта.   
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Висновки до розділу 1. 

 

1. Факт створення охороноздатного об‘єкта права інтелектуальної 

власності (в окремих випадках – також реєстрація прав на нього) є підставою 

для виникнення правовідносин інтелектуальної власності. Правовідносини 

інтелектуальної власності виникають за умови, якщо виникли права на об‘єкт 

права інтелектуальної власності.  

Структура цих правовідносин (суб‘єкти, предмет (об‘єкт) і соціальні 

зв‘язки) завжди включає в себе, принаймні, такі компоненти: створювача 

об‘єкта (проте, може включати також інших осіб), об‘єкт права 

інтелектуальної власності, суб‘єктивні права на об‘єкт, яким кореспондує 

обов‘язок усіх інших осіб утримуватися від порушення цих прав.  

2. У межах даного дослідження поняття «об‘єкт права інтелектуальної 

власності» є системоутворюючим поняттям, основні характеристики якого 

впливають на визначення різновидів і правову оцінку дій чи бездіяльності, 

здійснюваних з об‘єктом або щодо об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Особливості використання об‘єкта права інтелектуальної власності, його 

копіювання і розповсюдження, можливість впливу на об‘єкт права 

інтелектуальної власності і утворення у ньому змін внаслідок здійснення 

цього впливу визначаються з урахуванням таких характеристик об‘єкта права 

інтелектуальної власності: 1) ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності; 

2) сукупність прав і свобод, а також інтересів учасників відносин 

інтелектуальної власності; 3) суб‘єкти права інтелектуальної власності. 

Визначення ознак об‘єкта права інтелектуальної власності, у свою чергу, 

залежить від таких аспектів: а) процес створення об‘єкта (чи було створено 

об‘єкт права інтелектуальної власності внаслідок інтелектуальної (творчої) 

діяльності або внаслідок іншої діяльності, яка не є інтелектуальної творчою 

діяльністю); б) структурні особливості об‘єкта права інтелектуальної 

власності (чи є об‘єкт права інтелектуальної власності результатом 

інтелектуальної (творчої) діяльності або він є інформаційним ресурсом). 
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3. Строк існування кримінально-правової охорони об‘єкта права 

інтелектуальної власності пов‘язаний із загальним строком правової охорони 

відповідного об‘єкта, тобто триває з моменту створення об‘єкта права 

інтелектуальної власності до моменту припинення прав на об‘єкт. 

Кримінально-правова охорона (як і правова охорона в цілому) не включає 

процес створення об‘єкта права інтелектуальної власності і орієнтована на 

забезпечення, збереження і захист прав суб‘єкта (суб‘єктів) правовідносин 

інтелектуальної власності з моменту виникнення і протягом усього строку їх 

існування. 

4. Визначення обсягу кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності потребує врахування наступного: 1) встановлення 

кола об‘єктів права інтелектуальної власності, які охороняються кримінально-

правовими нормами; 2) встановлення належного суб‘єкта права 

інтелектуальної власності; 3) визначення заборонених (дозволених) дій, 

бездіяльності або належного (дозволеного) способу використання об‘єкта 

права інтелектуальної власності; 4) визначення прав на об‘єкт, що можуть 

бути порушені внаслідок злочинного посягання. 

5. Межі кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності пов‘язані із встановленням «криміноутворюючих ознак» 

відповідних діянь, до яких належать ознаки, що стосуються предмета 

злочинів, спеціального суб‘єкта, суспільно небезпечних наслідків, 

потерпілого, мета, мотив вчинення діяння, а також спосіб його вчинення. 

6. Об‘єктом кримінально-правової охорони є наступні соціальні 

цінності: 1) потерпілі (суб‘єкти права інтелектуальної власності, а саме – 

створювачі об‘єктів права інтелектуальної власності, а також інші особи, яким 

належать права на об‘єкти і/або які можуть надавати дозвіл на використання 

об‘єкта та/або забороняти його використання); 2) права, свободи та інтереси 

суб‘єктів права інтелектуальної власності, що стосуються об‘єкта 

інтелектуальної власності; 3) соціальні зв‘язки, що існують між суб‘єктами 

права інтелектуальної власності, а також іншими особами, і засновуються на 
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встановленому законодавством (належному) порядку впровадження в обіг та 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності, а також реалізації 

будь-яких інших правомочностей щодо об‘єкта права інтелектуальної 

власності, у процесі здійснення яких задовольняються майнові та немайнові 

інтереси учасників правовідносин інтелектуальної власності, суспільні та 

державні інтереси; 4) нематеріалізовані і матеріалізовані блага, до який 

відносяться об‘єкти права інтелектуальної власності. 

7. Кримінально-правова охорона відображає не усі особливості об‘єктів 

права інтелектуальної власності, а пов‘язується із здійсненням впливу на 

об‘єкт кримінально-правової охорони, який спричиняє виникнення змін у його 

компонентах, що визначені у кримінально-правових нормах або за зовнішніми 

ознаками є подібними до них. Межі кримінально-правової охорони об‘єктів 

права інтелектуальної власності окреслюються тими різновидами 

передбаченої у кримінальному законі поведінки людини, що стосуються 

використання або вчинення інших дій (бездіяльності) щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності і які мають наслідком виникнення змін у 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони (потерпілих, правах, 

свободах та інтересах суб‘єктів права інтелектуальної власності, соціальних 

зв‘язках, нематеріалізованих і матеріалізованих благах), що визнається 

суспільно небезпечною або за зовнішніми ознаками є подібною до неї, але 

визнається законом допустимою. 

8. Криміналізація посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності 

відповідає визначальним підставам кримінально-правової заборони, тобто є 

обґрунтованою і такою, що відповідає інтересам суспільства і держави. 

9. Характеристики об‘єкта права інтелектуальної власності 

відображають компоненти об‘єкта кримінально-правової охорони і 

дозволяють визначити особливості механізму заподіяння шкоди такому 

об‘єкту. Визначення характеру негативних змін, що утворюються в об‘єкті 

кримінально-правової охорони у зв‘язку із вчиненням злочинного посягання, 

пов‘язане із такими характеристиками об‘єкта права інтелектуальної 
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власності: 1) ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності; 2) сукупність 

прав і свобод, а також інтересів учасників відносин інтелектуальної власності, 

соціальні зв‘язки між такими суб‘єктами, що виникають по відношенню до 

об‘єкта права інтелектуальної власності; 3) суб‘єкти права інтелектуальної 

власності. 

10. Негативний (злочинний) вплив на об‘єкт права інтелектуальної 

власності може мати такі наслідки: - зміна фізичних властивостей об‘єкта, що 

передбачає можливість відновлення його первісного стану; - зміна фізичних 

властивостей об‘єкта, що не передбачає можливість його відновлення 

(знищення або внесення непоправних структурних змін до об‘єкта права 

інтелектуальної власності); - збереження цілісності об‘єкта, але зміна його 

правового статусу, зміна важливості відомостей, які є компонентом об‘єкта 

права інтелектуальної власності. 

11. Наявність негативних змін у правах, свободах та інтересах учасників 

відносин інтелектуальної власності може бути встановлено за такими 

показниками: а) унеможливлення або ускладнення реалізації прав на об‘єкт 

права інтелектуальної власності; б) припинення прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності; в) недоотримання належним суб‘єктом права 

інтелектуальної власності вигоди (доходу) від використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності (упущена вигода) та/або понесення ним втрат у 

зв'язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта, а також витрат, які особа 

зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні 

збитки); г) унеможливлення або ускладнення задоволення охоронюваних 

законом інтересів, що задовольняються за допомогою об‘єкта права 

інтелектуальної власності; ґ) загроза інформаційній та економічній безпеці 

держави, втрата або зниження інвестиційної привабливості, авторитету 

держави. Порушення (завдання шкоди або створення загрози її завдання) прав, 

свобод та охоронюваних законом інтересів щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності є основним критерієм, за допомогою якого 
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здійснюється відмежування злочинних посягань проти об‘єктів права 

інтелектуальної власності від інших злочинів. 

12. Негативний (злочинний) вплив на соціальні зв‘язки (які існують у 

вигляді взаємозв‘язків і взаємодій між учасниками (суб‘єктами) відносин 

інтелектуальної власності з приводу предмета відносин інтелектуальної 

власності (об‘єкт права інтелектуальної власності), що представлені 

сукупністю взаємопов‘язаних прав, свобод і обов‘язків суб‘єктів, які 

реалізуються з метою задоволення охоронюваних законом інтересів, та 

засновуються на встановленому законодавством належному порядку 

впровадження в обіг та використання об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також реалізації будь-яких інших правомочностей щодо об‘єкта 

права інтелектуальної власності, у процесі здійснення яких задовольняються 

майнові та немайнові інтереси учасників правовідносин інтелектуальної 

власності, суспільні та державні інтереси) може мати наслідком їх зміну або 

розірвання.  

Розірвання соціальних зв‘язків має місце у таких випадках: 1) у разі 

якщо особа, яка є учасником відносин інтелектуальної власності, виключає 

себе з кола цих відносин, що може виявитися, наприклад, у таких діяннях: а) 

невиконання або неналежне виконання службовою особою покладених 

обов‘язків, що стосуються забезпечення встановленого порядку обігу і 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності чи здійснення прав на 

них; б) розголошення таємниці особою, якій ця таємниця відома у зв‘язку з 

професійною чи службовою діяльністю; в) інші неправомірні дії 

(бездіяльність) з інформацією, вчинені службовою особою або іншою особою, 

визначеною у кримінально-правовій нормі як спеціальний суб‘єкт; 2) у разі 

припинення зв‘язку учасника відносин інтелектуальної власності з об‘єктом 

права інтелектуальної власності у випадку знищення, руйнування такого 

об‘єкта, а також у разі неправомірного включення неналежної особи у 

відносини інтелектуальної власності. 
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Зміна соціальних зв‘язків внаслідок злочинного впливу відбувається у 

наступних випадках: 1) у разі, якщо особа, яка не є учасником відносин 

інтелектуальної власності, здійснює вплив на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, що має наслідком таку його видозміну, яка не може бути 

відновленою. До таких випадків, зокрема, відноситься: а) отримання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю з метою 

розголошення чи іншого використання цих відомостей, а також незаконне 

використання таких відомостей; б) незаконні дії з інформацією, вчинені 

особою, яка ознайомилася з нею неправомірним шляхом; 2) у випадку 

вчинення будь-яких різновидів дій, які включають незаконне використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності, відтворення і розповсюдження 

незаконно створених примірників об‘єкта, а також пов‘язані із незаконним 

виробництвом, перевезенням, зберіганням і реалізацією об‘єктів та/або 

відповідного обладнання і сировини. 

13. Негативний вплив на учасника відносин інтелектуальної власності 

здійснюється внаслідок порушень прав, свобод та інтересів, впливу на об‘єкт 

права інтелектуальної власності, зміни і розриву соціальних зв‘язків, що 

мають наслідком завдання потерпілому таких різновидів шкоди: - ускладнення 

або позбавлення можливості задоволення охоронюваного законом інтересу 

щодо об‘єкта права інтелектуальної власності (що може виражатися, 

наприклад, у формі неотримання чи недоотримання вигоди (доходу) належним 

суб‘єктом і отримання такої вигоди (доходу) неналежним суб‘єктом); - 

завдання шкоди честі, гідності, діловій репутації; - втрата зв‘язку творця з 

об‘єктом права інтелектуальної власності, виключення належного суб‘єкта з 

кола суб‘єктів відповідних правовідносин, вчинення дій, що свідчать про 

невизнання авторства тощо; - спричинення душевних (моральних) страждань у 

зв‘язку із знищенням, руйнуванням об‘єкта права інтелектуальної власності; - 

розповсюдження відомостей, які мали б зберігатися у таємниці, що крім, 

власне, незаконного поширення комерційної чи банківської таємниці може 

бути пов‘язаним також із розповсюдженням певних особистих даних щодо 
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особи, а, отже, у тому числі включати в себе порушення таємниці особистого 

життя. 

14. Істотні ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності  визначають 

специфіку механізму заподіяння шкоди взятим під охорону кримінального 

закону суспільним цінностям. 

Зміст негативних змін, спричинених злочинним діянням, залежно від 

виду об‘єкта права інтелектуальної власності, може виявлятися як у вигляді 

реальних збитків, так і у вигляді упущеної вигоди. Основними критеріями, за 

допомогою яких може бути визначений зміст цих змін, є наступні: а) зв‘язок 

об‘єкта права інтелектуальної власності з об‘єктивною формою його втілення 

(існування); б) кількість примірників, в яких втілений об‘єкт права 

інтелектуальної власності; в) наявність (відсутність) у об‘єкта права 

інтелектуальної власності ознаки легкої відтворюваності, здатності до зносу та 

амортизації.  

15. Наслідки негативного впливу на об‘єкт права інтелектуальної 

власності можуть виявлятися у тому, що: 1) правовласник втрачає доходи, які 

міг би одержати за звичайних обставин, у разі, якби його право не було 

порушено; 2) у зв'язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта права 

інтелектуальної власності особа зазнала втрат і понесла чи має понести 

витрати для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). 

16. Визначення різновиду збитків, що можуть завдаватися злочинними 

посяганнями, пов‘язане із такими основними показниками: а) виникнення 

структурних змін в об‘єкті права інтелектуальної власності; б) можливість 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності відповідно до 

призначення і подальшого задоволення з його допомогою інтересів 

правовласника; в) припинення існування об‘єкта; г) можливість приведення 

об‘єкта права інтелектуальної власності до первісного стану або відновлення 

знищеного об‘єкта.  
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РОЗДІЛ 2. 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ,  

ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

2.1. Загальна характеристика норм кримінального права України, 

що здійснюють охорону об’єктів права інтелектуальної власності. 

 

Слід відзначити про те, що у межах даного дослідження поняття «об‘єкт 

права інтелектуальної власності» є системоутворюючим; основні 

характеристики даного поняття впливають на визначення різновидів і правову 

оцінку дій чи бездіяльності, здійснюваних з об‘єктом або щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності. У той же час, межі кримінально-правової охорони 

об‘єктів права інтелектуальної власності окреслюються тими різновидами 

передбаченої у кримінальному законі поведінки людини, що стосуються 

використання або вчинення інших дій (бездіяльності) щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності і які мають наслідком виникнення змін у 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони (потерпілих, правах, 

свободах та інтересах суб‘єктів права інтелектуальної власності, соціальних 

зв‘язках, нематеріалізованих і матеріалізованих благах), що визнається 

суспільно небезпечною (якщо діяння вчиняється у режимі порушення норм-

заборон) або за зовнішніми ознаками є подібною до неї, але визнається 

законом допустимою (якщо діяння вчиняється у режимі дотримання норм-

заборон) (див. підрозділ 1.2.). З огляду на це, визначення кола злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, пов‘язане із питанням 

визначення об‘єкта злочину.  

Важливо зауважити, що загальнотеоретична проблема визначення 

об‘єкта злочину не є предметом даного дослідження. Водночас, вважаю за 

доцільне зазначити, що серед основних концепцій об‘єкта злочину, зокрема, у 

межах яких об‘єктом злочину визнаються суспільні відносини [18, 970 – 973; 
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124; 137, 129; 422], блага [122, 19 – 63; 389, 40], інтереси [192, 18 – 20], 

людина [329, 45, 60] тощо, я підтримую підхід, розроблений Є. В. Фесенком, 

що визначає об‘єктом злочину соціальні цінності, які включають п‘ять класів 

компонентів, а саме: потерпілих; їхні інтереси та права; соціальні зв‘язки; 

предмети (матеріалізовані блага);  нематеріалізовані блага, які належать 

потерпілим [446, 89]. Ця позиція знайшла підтримку у роботах П. П. 

Андрушка [11, 111], П. С. Берзіна [27, 29.], П. С. Матишевського [295, 85] та 

інших. Варто звернути увагу також на те, що Європейський суд з прав 

людини, надаючи правову оцінку об‘єкту посягання в окремих справах, 

застосовує поняття «охоронювані соціальні цінності» (наприклад, див. п. 45 

рішення Європейського Суду з прав людини «Гаретта проти Франції» 

(«Garretta v. France») (dec.), no. 2529/04, 4 March 2008 [476], а також постанову 

Європейського Суду з прав людини у справі «Золотухін проти Росії» від 

10.02.2019 року, скарга №14939/03, в якій суд посилається на згадану справу 

[372]).  

Враховуючи визначені вище межі кримінально-правової охорони 

об‘єктів права інтелектуальної власності, основними критеріями для 

віднесення злочинів до тих, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, є: 

1) здійснення злочинного впливу на охоронюваний об‘єкт права 

інтелектуальної власності (тобто вчинення дії чи бездіяльності щодо такого 

об‘єкта або з таким об‘єктом); 

2) спричинення суспільно небезпечним діянням негативних змін у 

компонентах кримінально-правової охорони (заподіяння шкоди 

охоронюваному об‘єкту).  

З огляду на це, вбачається можливим виділити кримінально-правові 

норми, що встановлюють відповідальність за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, у межах чотирьохрівневої системи, а саме: 

1) загальний рівень, до якого слід віднести норми, що передбачають 

відповідальність за такі прояви суспільно небезпечних діянь, які, за певних 
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умов, опосередковано можуть вказувати на посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, однак, які за своєю суттю не є посяганнями на 

об‘єкти права інтелектуальної власності. У якості прикладу такого посягання 

можна навести вчинення крадіжки книг з книжкової крамниці; це діяння, хоча 

є таким, що направлено проти власності, все ж у певній мірі може стосуватися 

спричинення шкоди у тому числі праву інтелектуальної власності. Разом з 

тим, враховуючи об‘єкт, направленість умислу та інші ознаки складу даного 

злочину, він не може розцінюватися як посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності;  

2) родовий рівень, що включає норми, у межах яких відсутня вказівка 

на об‘єкт права інтелектуальної власності, який, однак, в окремих випадках, 

може виступати об‘єктом злочинного посягання. Наприклад, умисне знищення 

або пошкодження чужого майна (ч. 1 ст. 194 КК України), внаслідок якого 

знищено чи пошкоджено житловий будинок, який охороняється у якості 

об‘єкта архітектури, тобто об‘єкта права інтелектуальної власності; або 

несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж 

електрозв'язку (ст. 361 КК України), внаслідок якого винний здобув доступ до 

збереженого на комп‘ютері об‘єкта авторського права і здійснив його 

копіювання.  

З цього приводу вірно відзначив Є. В. Фесенко: «Об‘єктом злочину 

виступають тільки ті цінності, на які в першу чергу і головним чином 

спрямоване діяння. Та обставина, що у деяких випадках злочинним діянням 

може бути пошкоджено й інші цінності, не дає підстави вважати їх об‘єктом 

злочину, оскільки вони не відображають специфіки цього елемента складу 

злочину… Крім того, факультативний об‘єкт не може виступати ознакою 

складу злочину і з тієї причини, що у конкретних злочинних проявах він 

зустрічається не завжди, але така ознака має бути властива всім злочинним 

діянням цього виду. Отже, так званий факультативний (додатково-
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факультативний) об‘єкт не має кваліфікуючого значення, і долучати його до 

системи видів об‘єктів злочину немає підстав» [446, 116 – 117]; 

3) конкретний рівень, що включає в себе норми, які передбачають 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності; 

однак, прояви цих посягань можуть бути різними і не обов‘язково стосуються 

саме об‘єкта права інтелектуальної власності, а, отже, лише у певних випадках 

становлять собою посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Особливістю цієї групи норм є те, що вони позначають об‘єктом кримінально-

правової охорони соціальні цінності, окремі, але не всі різновиди яких 

відповідають характеристикам об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Відтак, суспільно небезпечне посягання на такий об‘єкт може мати різні 

прояви, лише окремі із яких є посяганнями на об‘єкт права інтелектуальної 

власності. Наприклад, незаконне використання інсайдерської інформації (ст. 

232-1 КК України) або приховування інформації про діяльність емітента (ст. 

232-2 КК України) може являти собою посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності (комерційну таємницю) у разі, якщо це діяння 

стосується саме тих компонентів інсайдерської інформації, що відповідають 

компонентам цього різновиду об‘єкта права інтелектуальної власності. У той 

же час, варто враховувати, що поняття «інсайдерська інформація» не 

обмежується лише поняттям «комерційна таємниця», включає в себе також 

інші відомості, які не входять до предмету останньої, у зв‘язку з чим, 

суспільно небезпечне посягання, вчинене щодо інсайдерської інформації, не 

обов‘язково є таким, що посягає на даний об‘єкт права інтелектуальної 

власності; 

4) спеціальний рівень, що включає кримінально-правові норми, які 

безпосередньо встановлюють відповідальність за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності. До цих положень варто віднести статті 176, 177, 

229, 231, 232 КК України
1
.  

                                                           
1
 Примітка. 

Варто відзначити також про можливість виділення ще одного – «виключного» рівня норм, що стосується 

об‘єктів права інтелектуальної власності, які не взяті під кримінально-правову охорону (наприклад, породи 
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У літературі вірно відзначено про те, що визначення злочинів, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, має відображати їх 

найбільш загальні, істотні і характерні для всіх видів таких порушень ознаки 

[35, 60]. З огляду на це, злочинами, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, є ті, що представлені на конкретному та 

спеціальному рівнях, а саме: передбачені статтями 176, 177, 229, 231, 232, 232-

1 та 232-2 КК України.  

З огляду на вищевикладене, вбачається можливим виділити 

кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності, у межах чотирьохрівневої 

системи, а саме: 1) загальний рівень, до якого слід віднести норми, що 

передбачають відповідальність за такі прояви суспільно небезпечних діянь, 

які, за певних умов, опосередковано можуть вказувати на посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, однак, які за своєю суттю не є посяганнями 

на об‘єкти права інтелектуальної власності; 2) родовий рівень, що включає 

норми, у межах яких відсутня вказівка на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, який, однак, в окремих випадках, може виступати об‘єктом 

злочинного посягання; 3) конкретний рівень, що включає в себе норми, які 

передбачають відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності; однак, прояви цих посягань можуть бути різними і не обов‘язково 

стосуються саме об‘єкта права інтелектуальної власності, а, отже, лише у 

певних випадках становлять собою посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності; 4) спеціальний рівень, що включає кримінально-

правові норми, які безпосередньо встановлюють відповідальність за посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Злочинами, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, є 

ті, що представлені на конкретному та спеціальному рівнях, а саме: 

передбачені статтями 176, 177, 229, 231, 232, 232-1 та 232-2 КК України.  

                                                                                                                                                                                              
тварин, наукове відкриття), але охороняються у межах правової охорони. Однак, не зважаючи на те, що це 

питання частково може бути розглянуто у контексті можливого удосконалення кримінального законодавства, 

ці положення не є предметом даного дослідження. 
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2.2. Об’єктивні ознаки складів злочинів, що посягають на об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

 

Загальновизнано, що правильне вирішення питання про об‘єкт злочину 

має важливе теоретичне і практичне значення. Об‘єкт злочину відіграє істотну 

роль і для визначення самого поняття злочину, значною мірою впливає на 

зміст об‘єктивних і суб‘єктивних його ознак, є вихідним при кваліфікації 

злочинів, побудові системи Особливої частини КК [264, 89]. У науці 

кримінального права під об‘єктом злочину прийнято розуміти те, проти чого 

направлено злочин, щодо чого здійснюється злочинна поведінка, вчинюється 

діяння (дія або бездіяльність), а також те, чому злочин заподіює шкоду або 

створює реальну загрозу її заподіяння [259, 289].   

Згідно із класифікацією об’єктів злочину по вертикалі виділяються: 

загальний, родовий, видовий і безпосередній об‘єкти. У літературі відзначено 

про те, що такий поділ цілком відповідає взаємовідношенню філософських 

категорій загального, особливого і окремого. Кожне конкретне відношення 

між фізичними та юридичними особами порівняно із усією системою 

існуючих соціальних відносин – це окреме, у якому містяться моменти 

загального, - ознаки, властивості, риси і сторони, властиві багатьом 

аналогічним відносинам, обумовлені, зокрема, єдиною економічною основою, 

і, одночасно, моменти особливого та неповторюваного [467, 131 – 132].  

Видається, що визначення родового, видового і безпосереднього 

об‘єктів злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

має відбуватися з урахуванням розташування кримінально-правових норм у 

різних розділах Кримінального кодексу України, а саме: статті 176, 177 

розміщені у Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих 

прав і свобод людини і громадянина», а статті 229, 231, 232, 232-1, 232-2 – у 

Розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності». 

Будь-який злочин здійснює негативний вплив на певну частину всіх 

охоронюваних законом суспільних цінностей, охорона і забезпечення яких 
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створює правопорядок у державі (загальний об‘єкт) [234, 29]. При цьому, у 

літературі відзначено про те, що суспільні відносини певним чином 

групуються по різноманітним сферам суспільного життя (наприклад, 

відносини власності). Таке групування суспільних відносин утворює родовий 

об‘єкт посягань, який відповідає філософській категорії особливого [467, 131]. 

Отже, під родовим об‘єктом розуміються соціальні цінності, на які посягає 

певна група злочинів. Родовий об‘єкт відображає характер суспільної 

небезпечності певної групи злочинів, завдяки чому використовується як 

критерій об‘єднання окремих складів злочинів у групи і подальше розміщення 

таких груп в Особливій частині КК [51, 90].  

У літературі визначення родового об‘єкта злочинів, вказаних у Розділі V 

«Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини 

і громадянина» КК України, як правило, представлено таким чином: 

«суспільні відносини, що забезпечують конституційні права та свободи 

людини і громадянина» [268, 103]; «конституційні права і свободи людини і 

громадянина» [267, 105]. Родовим об‘єктом злочину порушення авторських і 

суміжних прав визнаються також суспільні відносини, які виникають з 

приводу реалізації прав і свобод [35, 62 – 63]. В окремих випадках, родовим 

об‘єктом порушення авторських, суміжних, винахідницьких і патентних прав 

визнається «особистість, що являє собою не тільки біологічний індивід, але й 

учасника суспільних відносин»; при цьому, зазначається про те, що ці 

злочини, передусім, порушують творчі права людини, які відносяться до 

конституційних [277, 65 – 67]; або «суспільні відносини, що забезпечують 

деякі політичні, соціальні і особисті права і свободи людини і громадянина» 

[34, 112]. Однак, такі загальні формулювання, у тому числі вказівка на 

«конституційні права», вочевидь, не надають точної відповіді на питання, що 

саме є об‘єктом цієї групи злочинів. Відтак, звертає на себе увагу підхід, 

запропонований Орловим Ю. В., який у межах розділу V Особливої частини 

КК виділив три родових об‘єкти злочинів, які сформульовані науковцем 

наступним чином: 1) суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони 
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(громадянських) прав і свобод людини і громадянина; 2) суспільні відносини, 

що забезпечують умови з охорони політичних прав і свобод громадян 

України; 3) суспільні відносини, що забезпечують умови з охорони 

економічних і соціальних прав і свобод людини і громадянина [345]. У той же 

час, не можна погодитись із твердженням Орлова Ю. В., що діяння, 

передбачені статтями 176 та 177 КК, посягають саме на економічні і соціальні 

права і свободи, зміст яких розкривається таким чином: «перші – стосуються 

можливості (свободи) людини і громадянина розпоряджатися предметами 

споживання, власністю і працею, ініціативою в реалізації своїх здібностей; 

другі – стосуються можливості (свободи) людини і громадянина вільно 

розпоряджатися своєю робочою силою, використовувати її самостійно або за 

трудовим договором» [345]. Така позиція, зокрема, свідчить про значне 

звуження передбаченого Основним законом права на реалізацію творчих 

здібностей і представлення його лише у якості права на працю. Водночас, на 

відміну від права на працю, що відноситься до позитивних прав, гарантовані 

Конституцією України свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних 

і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності, слід відносити до основоположних і невід‘ємних 

природних прав людини.  

Формулювання назви розділу V Особливої частини КК «Злочини проти 

виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» 

вказує на те, що у ньому законодавцем об‘єднано положення, що визначають 

коло злочинних посягань, пов‘язаних із здійсненням впливу на конституційні 

права і свободи людини і громадянина, які мають особистий характер і є 

невід‘ємними від людини. У літературі особисті права, пов‘язані із 

реалізацією інтелектуальних творчих здібностей людини, виділяються в 

окрему групу, що включає в себе права, які виникають в результаті творчої 

інтелектуальної діяльності людини як творця в галузі науки, літератури, 

мистецтва, а також в галузі наукових відкриттів, винаходів і 
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раціоналізаторських пропозицій [286, 131]. Право бути творцем і 

реалізовувати свої особисті здібності не обов‘язково пов‘язується із 

здійсненням будь-якої діяльності з метою отримання матеріальної вигоди. Це 

дозволяє розглядати об‘єкт права інтелектуальної власності як нематеріальну 

цінність, з приводу якої виникають не тільки майнові, але й особисті 

немайнові відносини, які є «невід‘ємними від особистості, володіють для неї 

самостійною цінністю та мають функціональну властивість нетоварності» 

[458, 5]. Таким чином, реалізація інтелектуальних творчих здібностей, 

відповідно, є вираженням особистих прав людини, пов‘язаних із здійсненням 

творчої інтелектуальної діяльності людини як творця, виникненням 

матеріальних (майнових) і моральних (немайнових) інтересів у зв‘язку із 

створенням об‘єкта права інтелектуальної власності, що у тому числі 

безпосередньо відображено у межах конституційно-правової охорони об‘єктів 

права інтелектуальної власності і прав на них (статті 41, 54 Основного закону 

України). У зв‘язку із цим, не можна погодитись із твердженням Лихової С. Я. 

щодо того, що у даному разі «мова іде саме про конституційні громадянські 

права, а не про особисті цивільні права, які є предметом регулювання 

цивільного права. Саме такий підхід дозволяє пояснити, чому ми вважаємо, 

що деякі норми, які містяться в даному розділі (ст. ст. 176, 177 КК України), 

слід віднести до злочинів проти інтелектуальної власності або до злочинів 

проти власності в цілому, а не до злочинів проти конституційних 

правовідносин» [286, 131]. 

Родовий об‘єкт злочинів, передбачених у Розділі VII «Злочини у сфері 

господарської діяльності» КК, визначається науковцями наступним чином: 

«суспільні відносини, які існують у сфері господарської діяльності на основі 

справедливих ринкових відносин і охороняються державою в інтересах всього 

суспільства і окремих його суб‘єктів» [386, 52]; «учасники ринкової 

економіки, їх права, свободи та правоохоронювані інтереси та соціальні 

зв‘язки у формі правовідносин, які утворюють систему ринкової економіки, 

невід‘ємною складовою якої виступають фондовий ринок, системи грошового 
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обігу та порядок обігу деяких документів, система оподаткування і 

загальнообов‘язкового державного соціального страхування, бюджетна 

система, порядок зайняття господарською діяльністю, засади добросовісної 

конкуренції та порядок охорони та використання засобів індивідуалізації 

учасників господарського обігу, товарів і послуг, порядок приватизації та 

переміщення предметів через митний кордон України, права кредиторів» [117, 

160]. Родовим об‘єктом злочину, передбаченого ст. 229 КК України, П. С. 

Берзін визначає право інтелектуальної власності як належні особі (групі осіб) 

особисті немайнові та/або майнові права суб‘єктів права інтелектуальної 

власності на певний об‘єкт (об‘єкти) права інтелектуальної власності, 

необхідні для забезпечення захисту результату творчої праці людини, її 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв‘язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності [28, 54]. При цьому, О. О. Дудоров слушно відмічає 

про деяку неоднозначність назви розділу VII Особливої частини КК, що 

полягає у відсутності чіткої вказівки на соціальні цінності, поставлені під 

охорону за допомогою норм, об‘єднаних у цей розділ КК, а також у 

можливості вчинення у сфері господарської діяльності злочинів, які не є, 

власне, господарськими, - службового підроблення, шахрайства тощо [151, 

82]. 

Варто звернути увагу на те, що науковці, які здійснювали дослідження 

тих чи інших злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, неодноразово висловлювали пропозиції щодо виділення цієї групи 

злочинів в окремий розділ Особливої частини КК. Наприклад, П. С. Берзіним 

був зроблений висновок про те, що спільність родового об‘єкта злочинів, 

передбачених статтями 176, 177, 229, 231 та 232 КК, дає підстави для 

об‘єднання їх у межах Особливої частини КК в окрему групу злочинів, яку 

можна було б виділити в окремий розділ під назвою «Злочини, що посягають 

на право інтелектуальної власності» [28, 38 – 38]. П. П. Андрушко виділяє 

групу злочинів, передбачених статтями 176, 177, 229, 232 КК, за родовим 

об‘єктом, який він визначив як «право інтелектуальної власності»; при цьому, 
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основними безпосередніми об‘єктами цих діянь науковець визнає право 

інтелектуальної власності на окремі об‘єкти права інтелектуальної власності 

[12, 11]. В. Б. Харченко вказує про потребу на підставі єдності родового 

об‘єкта цих злочинів виокремити їх в самостійний розділ Особливої частини 

КК «Злочини у сфері інтелектуальної власності». У якості родового об‘єкта 

зазначених посягань науковцем було визначено «право на об‘єкти 

інтелектуальної власності як сукупність відносин, які становлять особисті 

немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права 

інтелектуальної власності на результат інтелектуальної, творчої діяльності або 

на інший об‘єкт права інтелектуальної власності [454, 130]. І. М. Романюк 

вказує на те, що діяння, передбачені статтями 176, 177 і 229 КК, мають спільні 

ознаки: 1) їх родовим об‘єктом є правовідносини, які складаються у процесі 

реалізації права інтелектуальної власності; 2) предметом цих злочинів є окремі 

об‘єкти права інтелектуальної власності. Тому згаданий автор пропонує 

розміщення їх в окремому розділі КК [395, 7]. П. О. Філіппов навіть вказує про 

необхідність введення у Кримінальний закон поняття «інтелектуальна 

власність». Дане поняття він пропонує використати у назві розділу, який би 

об‘єднав у собі усі злочини, що посягають на право інтелектуальної власності 

[447, 9]. Про доцільність виділення вказаних діянь в окремий розділ зазначає і 

А. С. Нерсесян, який, утім, звернув увагу на те, що законодавець чітко 

розмежовує різні за своєю природою об‘єкти охорони: порядок суспільних 

відносин в сфері реалізації прав інтелектуальної власності, пов‘язаних з 

реалізацією творчих здібностей особи, та порядок реалізації суспільних 

відносин в сфері господарювання, права на охорону яких прирівняні до прав 

інтелектуальної власності [324, 113].  

Слід відзначити про те, що для визначення родового, видових і 

безпосередніх об‘єктів розглядуваних злочинних посягань спочатку потрібно 

встановити, чи дійсно обґрунтованим і доцільним виявляється виділення їх в 

окремий розділ Особливої частини КК. 



149 
 

Видається, що це питання має бути розглянуте з урахуванням 

особливостей суспільно небезпечних посягань, відповідальність за які 

передбачена вищезгаданими кримінально-правовими нормами, а також з 

огляду на межі кримінально-правової охорони об‘єкта права інтелектуальної 

власності. Відтак, для усіх злочинів, передбачених статтями 176, 177, 229, 231, 

232, 232-1, 232-2 КК, характерно: 

- особливий предмет злочину (об‘єкт права інтелектуальної власності) 

(детально питання щодо предмета злочину буде розглянуто нижче); 

- особливий потерпілий (суб‘єкт права інтелектуальної власності), 

який, в окремих випадках, прямо зазначений у кримінально-правовій нормі, в 

інших - не називається у ній.  

Виокремлення цієї групи злочинів за предметом (об‘єктом права 

інтелектуальної власності) дозволяє виділити їх у такі підгрупи (за критерієм 

створення об‘єкта як результату інтелектуальної творчої діяльності або у 

якості інформаційного ресурсу, про що йшлося у підрозділі 1.1.): 

1) злочини, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

які є результатами інтелектуальної, творчої діяльності (тобто діяння, 

передбачені статями 176, 177 КК); 

2) злочини, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

які є інформаційними ресурсами (діяння, передбачені статтями 229, 231, 232, 

232-1, 232-2 КК). 

Щодо віднесення засобів індивідуалізації товарів і послуг до другої 

групи слід уточнити, що створення таких об‘єктів, в окремих випадках, може 

супроводжуватися реалізацією творчих здібностей (наприклад, при створенні 

знаку для товарів і послуг у вигляді зображення). Однак, самі по собі засоби 

індивідуалізації як закріплений результат і як форма втілення інформації не 

обов‘язково являють собою художню чи інтелектуальну цінність, а їх 

функцією є ідентифікація учасників господарських відносин на ринку. Про 

різну природу об‘єктів права інтелектуальної власності згадувалося у 

юридичній літературі. Наприклад, І. В. Спасибо-Фатєєва відзначила про те, що 
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для багатьох об‘єктів права інтелектуальної власності характерна не тільки 

можливість максимального відокремлення від його створювача (власника) або 

навіть вибуття з його вольового поля, але й максимальна зацікавленість у 

цьому. Оскільки суб‘єкт права інтелектуальної власності як раз і створив ці 

об‘єкти для їх передачі іншим особам. У цьому сенсі права речової власності 

інтровертно, а інтелектуальної власності – екстравертно. Виключення 

складають засоби індивідуалізації і комерційна таємниця [348, 173]. З цього 

вбачається  доцільність виділення в окрему групу засобів індивідуалізації та 

комерційної таємниці, а відтак – і таке групування суспільно небезпечних 

посягань на ці об‘єкти. 

Виділення розглядуваної групи злочинів за ознакою наявності 

особливого потерпілого дозволяє виокремити такі їх підгрупи: 

1) злочини, у яких потерпілий володіє одним обов‘язковим правовим 

статусом (творець, автор, правоволоділець тощо), до яких можна віднести 

діяння, передбачені статтями 176 та 177 КК; 

2) злочини, у яких потерпілий крім згаданого вище статусу, також 

обов‘язково володіє одним чи декількома іншими статусами (учасник 

господарських правовідносин, акціонер тощо), до яких слід віднести діяння, 

передбачені статтями 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК. 

Важливо відмітити той факт, що деякі об‘єкти права інтелектуальної 

власності, взяті під кримінально-правову охорону, не можуть існувати поза 

межами господарської діяльності (торгівельні марки, комерційна таємниця 

тощо). Метою їх створення є забезпечення належної і стабільної господарської 

діяльності суб‘єкта господарювання. Це виявляється також у тому, що, 

наприклад, порушення комерційної таємниці, передусім, здійснює негативний 

вплив на установлений законодавством порядок здійснення господарської 

діяльності, що здатне дестабілізувати чи навіть спричинити припинення 

діяльності відповідного підприємства, установи, організації тощо. З огляду на 

це, правовідносини інтелектуальної власності, що виникають у зв‘язку із 

створенням такого об‘єкта, є лише одним із різновидів правовідносин, 
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учасником яких є правоволоділець об‘єкта права інтелектуальної власності 

(господарські правовідносини). Отже, охорона об‘єкта права інтелектуальної 

власності, у цьому випадку, лише частково відображає завдання кримінально-

правової заборони, яке полягає у забезпеченні належного порядку здійснення 

господарської діяльності. Таким чином, вбачається цілком закономірним і 

доцільним об‘єднання статей 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК у межах одного 

розділу. 

Водночас, об‘єкти права інтелектуальної власності, визначені у статтях 

176 та 177 КК, не завжди створюються з метою їх продажу і можуть взагалі не 

вводитися у господарський чи цивільний обіг, однак, від цього обсяг їх 

правової, у тому числі кримінально-правової охорони, залишається незмінним. 

З цього приводу вірно відзначив Сліпченко С. О., який акцентував увагу на 

тому, що слід розрізняти момент створення охороноздатного об‘єкта права 

інтелектуальної власності, який є результатом творчої діяльності, і введення 

його в обіг. Зокрема, розглядаючи питання щодо обороту об‘єктів авторського 

права, він вказав про те, що як тільки у результаті творчої діяльності у автора 

з‘явився рукопис (закінчений твір), що здобув свій вираз у доступній для 

сприйняття формі, це є факт створення об‘єкта права інтелектуальної 

власності, у той час як момент введення в обіг цього об‘єкта виникає, 

наприклад, у разі передачі рукопису видавцю [348, 164] і потребує також 

вчинення інших подальших дій щодо випуску цього твору у світ. Відтак, і 

правова охорона таких об‘єктів права інтелектуальної власності не є 

пов‘язаною із запровадженням їх в обіг, а залежить лише від факту набуття 

об‘єктом умов охороноздатності. З урахуванням цього, слід вважати 

обґрунтованим розміщення статей 176 та 177 КК в одному розділі, окремо від 

статей, що передбачають відповідальність за діяння, які вчиняють негативний 

вплив на господарську діяльність. 

Враховуючи вищенаведене, родовий, видовий та безпосередні об‘єкти 

розглядуваних злочинів можна визначити наступним чином: 
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1) Родовим об’єктом злочинів, передбачених у розділі V Особливої 

частини КК, є установлений порядок реалізації виборчих, трудових та 

особистих прав і свобод людини і громадянина, обов‘язковими компонентами 

якого є людина, її права, свободи та інтереси, соціальні зв‘язки, що існують у 

формі тих чи інших правовідносин, а також матеріалізовані і нематеріалізовані 

блага, з приводу яких виникають ті чи інші правовідносини.  

Групування визначених у цьому розділі злочинів за видовими 

об’єктами дозволяє виділити такі їх групи:   

- злочини, що посягають на порядок реалізації виборчих прав (статті 157 

– 160 КК); 

- злочини, що посягають на порядок здійснення утримання, догляду за 

особою та усиновлення особи (статті 164 – 169 КК); 

- злочини, що посягають на порядок реалізації трудових і професійних 

прав (статті 170 – 175 КК); 

- злочини, що посягають на недоторканість приватного життя, житла та 

охорону особи від дискримінації (статті 161 – 163, 182 КК); 

- злочини, що посягають на порядок використання результатів 

інтелектуальної творчої діяльності (статті 176, 177 КК); 

- злочини, що посягають на порядок реалізації свободи віросповідання 

(статті 178 – 181 КК); 

- злочини, що посягають на порядок реалізації права на освіту (статті 

183 КК); 

- злочини, що посягають на порядок реалізації права на медичну 

допомогу (статті 184 КК). 

Безпосередніми об‘єктами злочинів, передбачених статтями 176 і 177 

КК, слід визнати порядок використання визначених у цих положеннях об‘єктів 

права інтелектуальної власності.  

2) Родовим об’єктом злочинів, передбачених у розділі VІІ Особливої 

частини КК, є установлений порядок здійснення господарської діяльності, 

компонентами якого є учасники господарських правовідносин, їх права, 
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свободи та інтереси, соціальні зв‘язки, що існують у формі господарських 

правовідносин, а також матеріалізовані і нематеріалізовані блага, з приводу 

яких виникають господарські правовідносини.  

Детальну класифікацію злочинів, передбачених цих розділом, 

запропонував Р. А. Волинець [117, 159 – 160]. У той же час, ця класифікація 

має бути частково удосконалена. Зокрема, виділення до групи злочинів проти 

порядку зайняття господарською діяльністю лише діянь, передбачених 

статтями 203-1, 203-2, 205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 213, 227 КК, значним 

чином звужує поняття «господарська діяльність» і, фактично, не враховує той 

факт, що інші злочини, визначені у розділі VII КК також посягають на 

встановлений порядок її здійснення. Наприклад, розголошення комерційної 

таємниці (ст. 232 КК), передусім, здійснює негативний вплив на господарську 

діяльність відповідної організації, що ускладнює або навіть унеможливлює її 

повноцінне здійснення у подальшому. Більше того, у кримінально-правовій 

нормі безпосередньо визначається про завдання цим діянням шкоди суб‘єкту 

господарської діяльності. Одночасно негативний злочинний вплив 

здійснюється і на об‘єкт права інтелектуальної власності (комерційну 

таємницю). Розглядаючи господарську діяльність у межах загального 

механізму правового регулювання, у літературі вірно виділяється особливий 

різновид правовідносин, що виникають у зв‘язку із її здійсненням – 

організаційно-господарські правовідносини, що являють собою пропоновані 

державою моделі поведінки учасників господарської діяльності, яка 

відбувається з метою ефективного господарювання у відповідності до вимог 

господарського порядку. У свою чергу створення об‘єкта права 

інтелектуальної власності є одним із юридичних фактів, що виступає 

підставою виникнення, зміни і припинення цих правовідносин [115, 5 – 6]. 

При цьому, у межах господарських правовідносин можна виділити їх окремі 

складові, що забезпечують належне функціонування суб‘єктів 

господарювання відповідно до зазначених вимог. Зокрема, йдеться про 

здійснення господарської діяльності на засадах добросовісної конкуренції. 
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Загалом підтримуючи позицію щодо того, що ключовим поняттям для 

визначення видового об‘єкта злочинів, передбачених статтями 229, 231 і 232 

КК, є «добросовісна конкуренція», все ж варто надати деякі пояснення з 

приводу запропонованого формулювання даного видового об‘єкта. Поняття 

недобросовісної конкуренції наведено у ст. 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» і визначається як «будь-які дії у конкуренції, що 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності». У 

преамбулі цього ж Закону встановлено, що він спрямований на встановлення, 

розвиток і забезпечення торгових та інших чесних звичаїв ведення конкуренції 

при здійсненні господарської діяльності в умовах ринкових відносин. В 

юридичній літературі це поняття визначено як «антиконкурентні дії суб‘єктів 

господарювання чи бездіяльність, пов‘язані з порушенням чинного 

законодавства, торгових правил та звичок, прав на інтелектуальні продукти, 

вимог добропорядності і справедливості шляхом вчинків, здатних викликати 

змішування відносно підприємства, продукції  або діяльності конкурента, 

ввести громадськість в оману, дискредитувати конкурента» [25, 3]. 

У широкому (соціально-філософському) розумінні конкуренція 

розглядається як вид активності соціальних суб‘єктів щодо досягнення 

кращих результатів їх діяльності порівняно з іншими за допомогою доступу до 

володіння, розпорядження та використання обмежених суспільних благ. У 

такому значенні конкуренція є елементом механізму державного регулювання 

суспільних відносин та складовою часткою механізму саморегулювання 

громадянського суспільства; вона сприяє вирішенню суспільних 

суперечностей і стимулює подальший розвиток суспільства [3, 3 – 4]. У 

літературі відзначено про те, що поняття «конкуренція» не обмежується 

економічним значенням і означає врегульовану нормами права змагальність 

між суб‘єктами господарювання, діючими одночасно в межах одного 

товарного ринку з метою отримання прибутку або збільшення власної долі 

ринку, яка обмежує можливості кожного з них впливати на загальні умови 

обігу товарів. При цьому, конкурентні правовідносини розглядаються у якості 
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комплексних господарських правовідносин. Відтак, антиконкурентне 

правопорушення визначається як здійснення суб‘єктом господарювання, 

посадовою особою чи громадянином винного діяння, що завдало або реально 

може завдати шкоди конкурентним відносинам в господарській діяльності, які 

гарантуються та охороняються державою [464, 5 – 8].  

Таким чином, вбачається, що групування визначених вище злочинних 

посягань за видовими об‘єктами доцільно здійснювати з урахуванням 

розуміння поняття господарської діяльності як родового по відношенню до 

видових понять, до яких, зокрема, відноситься заснований на торгових та 

інших чесних звичаях у господарській діяльності порядок здійснення 

конкуренції її учасниками (видовий об‘єкт злочинів, передбачених статтями 

229, 231, 232 КК)
1
. При цьому, можна погодитись із Р. А. Волинцем у частині 

визначення ним фондового ринку як видового об‘єкта злочинів, передбачених 

статтями 232-1, 232-2 КК. Однак, важливо врахувати той факт, що 

інсайдерська інформація може бути одночасно і комерційною або банківською 

таємницею [452, 5], про що йтиметься далі. 

При цьому, безпосередніми об‘єктами злочинів, передбачених статтями 

229, 231, 232 КК, слід визнати порядок використання визначених у цих 

положеннях об‘єктів права інтелектуальної власності, а злочинів, визначених 

у статтях 232-1 і 232-2 КК – відповідно, порядок використання інсайдерської 

інформації та інформації про діяльність емітента.  

Отже, особливості охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної 

власності дозволяють виділити за обсягом їх використання групи об‘єктів, що 

можуть використовуватися лише в окремих галузях і сферах (у межах 

                                                           
1
 Примітка. 

У судовій практиці об’єктом злочину, передбаченого ст. 229 КК, визначено «конкурентні відносини між 
суб’єктами господарської діяльності, що базуються на принципі добросовісної конкуренції» *444; 270, 256+. 
Утім, аналіз цього рішення показує, що даний об’єкт злочину судом розглядається не як видовий, а як 
безпосередній об’єкт посягання, визначеного у ст. 229 КК, з чим погодитися не можна. Видається, що 
заснований на торгових та інших чесних звичаях у господарській діяльності порядок здійснення конкуренції її 
учасниками є спільним видовим об’єктом кількох посягань, а саме – таких, що передбачені не тільки ст. 229, 
але й статтями 231, 232 КК, у той час як положення цих кримінально-правових норм, які безпосередньо 
вказують на вчинення незаконних дій (бездіяльності) з відповідними об’єктами права інтелектуальної 
власності, дозволяють визначити безпосередні об’єкти цих злочинів.  
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господарської діяльності) (статті 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК), а також ті, що 

можуть використовуватися у будь-якій сфері суспільного життя (статті 176, 

177 КК). З огляду на це, вбачається, що на рівні родових об‘єктів злочини, 

передбачені статтями 176 і 177, а також діяння, визначені у розділі VII КК, 

посягають на різні суспільні цінності, що зумовлено, передусім, різною 

природою об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під кримінально-

правову охорону. Враховуючи той факт, що об‘єкти права інтелектуальної 

власності, які визначені у статтях 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК, не можуть 

використовуватися поза межами господарської діяльності, вбачається, що саме 

порядок здійснення господарської діяльності є більш загальним значенням при 

вчиненні посягань на ці об‘єкти порівняно із заснованим на торгових та інших 

чесних звичаях у господарській діяльності порядком здійснення конкуренції її 

учасниками, а також установленим порядком використання відповідних 

об‘єктів права інтелектуальної власності. Таким чином, правовідносини 

інтелектуальної власності, що виникають у зв‘язку із створенням об‘єктів 

права інтелектуальної власності, зазначених у статтях 229, 231, 232, 232-1, 

232-2 КК, є лише одним із різновидів правовідносин, учасником яких є суб‘єкт 

права інтелектуальної власності. З огляду на це, слушною є думка О. О. 

Дудорова, який звернув увагу на спектр завдань, які стоять перед 

кримінально-правовою забороною, що встановлює відповідальність за злочин 

із кількома об‘єктами [151, 90]. Що стосується розглядуваної групи злочинів, 

вбачається, що кримінально-правова охорона об‘єктів права інтелектуальної 

власності, які можуть використовуватися виключно у межах господарської 

діяльності, має охоплювати інтереси власників цих об‘єктів з урахуванням їх 

реалізації саме у межах господарських правовідносин. Відтак, групування 

злочинів, визначених статтями 176, 177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК, в один 

розділ не є обґрунтованим, оскільки засновується на підході, за якого ці діяння 

виокремлюються лише за ознакою належності предмета злочинів до об‘єкта 

права інтелектуальної власності. Однак, в основі цього підходу є лише один 

критерій, що характеризує ці злочинні посягання, що, у свою чергу, не 
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враховує багатооб‘єктність вказаних діянь, а також особливості природи і 

характеристик охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності.  

Предмет злочинів. 

Ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності як предмета 

правовідносин інтелектуальної власності обумовлюють специфіку цих 

правовідносин, що впливає на усі аспекти їх вияву. Наприклад, Трояновська Т. 

М. зробила висновок про те, що особливості публічно-правових спорів у сфері 

інтелектуальної власності обумовлюються такими складовими як: предмет 

(тобто об‘єкт права інтелектуальної власності) та сторони [427, 4]. Предмет 

злочинів є обов‘язковим елементом складів усіх злочинів, що посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності. Як відзначив В. Я. Тацій, ті чи інші 

речі, інші цінності найчастіше за все виділяються законодавцем як предмет з 

урахуванням особливого правового режиму, викликаного їх корисними або 

шкідливим властивостями, а також з урахуванням їх соціального (соціально-

економічного) призначення. Саме ці ознаки (властивості) предметів і є тими 

обставинами, з приводу яких або шляхом впливу на які вчиняється злочин 

[422, 95 – 96]. Предмет злочину є ознакою складу злочину, що містить 

специфічну інформацію, необхідну для правової оцінки злочину. У ряді 

випадків він є обов‘язковою (конструктивною) ознакою об‘єкта злочину 

певного виду [50, 102], зокрема, у розглядуваних злочинах.  

Дослідження предмета злочинів, передбачених статтями 176, 177, 229, 

231, 232, 232-1 і 232-2 КК, потребує врахування наступного: 

1) ознаки об‘єкта права інтелектуальної власності є визначальними для 

визначення можливих суспільно небезпечних дій, вчинюваних відносно цього 

об‘єкта, що залежить від таких аспектів: а) процес створення об‘єкта (чи було 

створено об‘єкт права інтелектуальної власності внаслідок інтелектуальної 

(творчої) діяльності або внаслідок іншої діяльності, яка не є інтелектуальної 

творчою діяльністю); б) структурні особливості об‘єкта права інтелектуальної 

власності (чи є об‘єкт права інтелектуальної власності результатом 

інтелектуальної (творчої) діяльності або він є інформаційним ресурсом); в) 
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пов‘язаність об‘єкта права інтелектуальної власності із матеріальним носієм, у 

якому він втілений; 

2) відповідність об‘єкта права інтелектуальної власності фізичній, 

соціальній та юридичній ознакам предмета злочину, що означають наступне: 

а) фізичною ознакою є можливість сприйняття людиною. Тих чи інших 

матеріальних утворень (цінностей) за допомогою органів чуття або фіксування 

їх спеціальними технічними засобами; б) соціальна ознака визначається 

взаємозв‘язком предмета злочину з об‘єктом кримінально-правової охорони 

через визнання предмета цінністю; в) юридична ознака характеризується 

наявністю злочинних діянь, підпорядкуванням предмета об‘єкту злочину, 

суб‘єктивним ставленням до нього злочинця (бажання вплинути на предмет 

певним чином), а також факультативністю та формою визначення у 

кримінально-правовій нормі [281, 5]; 

3) різновиди злочинного впливу на об‘єкт права інтелектуальної 

власності можуть визначатися в залежності від різновиду такого об‘єкта (як 

предмета злочину), виходячи з поділу об‘єктів права інтелектуальної власності 

на об‘єкти авторського права, об‘єкти промислової власності і прирівняні до 

них об‘єкти; 

4) враховуючи особливу природу об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також законодавчо визначену відокремленість цих об‘єктів і прав 

на них від матеріальних носіїв, в яких вони втілені, об‘єкти права 

інтелектуальної власності як предмети розглядуваних злочинів існують у 

вигляді матеріалізованих і нематеріалізованих благ, які, утім, можуть 

сприйматися людиною у тій чи іншій формі. З цього приводу вірно відзначив 

П. П. Андрушко, що в одних випадках зазначені об‘єкти існують у вигляді 

матеріалізованих предметів, тобто речей (наприклад, корисна модель, 

промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин), в 

інших – у вигляді зафіксованої на будь-якому матеріальному носієві 

інформації [12, 35].  
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З урахуванням вищенаведеного розглянемо основні особливості об‘єктів 

права інтелектуальної власності як предметів злочинів більш детально.  

Об’єкти авторського права і суміжних прав. 

Аналіз основних властивостей об‘єктів авторського права і суміжних 

прав дозволяє визначити їх характеристики як предметів злочинів та характер 

злочинного впливу на них. Положення ст. 1 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» вказують на те, що перелік охоронюваних об‘єктів 

авторського права не є вичерпним, і будь-який твір, що відповідає умовам 

охороноздатності, підлягає правовій охороні
1
.  

Обов‘язковими умовами охороноздатності творів є творчий характер 

праці, внаслідок якого твір було створено, та певна форма його вираження, яка 

дозволяє його сприймати і відтворювати. При цьому, до ключових ознак 

твору, що є основою для його правової охорони, відносяться також наступні: 

- оригінальність твору (оригінальними можуть бути композиція твору, 

його зміст, спосіб чи форма вираження) [20, 92 – 93];   

- факт докладення автором власних зусиль до створення твору, що 

показує нерозривний зв’язок автора і створеного його інтелектуальною 

творчою працею твору. Щодо творів, які володіють обов‘язковою 

характеристикою нерозривного зв‘язку з матеріальним носієм, в якому вони 

втілені, важливою ознакою є власноручне створення таких об‘єктів і, як 

правило, їх неповторність. Такі об‘єкти існують в одному примірнику [20, 93]. 

Саме наявність у творі творчої складової [307, 66] і, відповідно, факт 

створення об‘єкта права інтелектуальної власності як результату 

інтелектуальної творчої діяльності є умовою його охороноздатності. Ця ознака 

                                                           
1
 Примітка. 

Окремі автори зауважують про неточність законодавця щодо віднесення комп‘ютерних програм до 

літературних творів, оскільки «сам текст програми (вихідний код) не несе в собі змісту чи суті без 

використання комп‘ютера» і тому «будь-яка особа не зможе його сприйняти без технічної допомоги» 

[наприклад: 121, 97; 428, 129]. Утім, вважаю, що слід не погодитися із такою позицією, оскільки законодавцем 

прямо не обмежено умови охороноздатності об‘єктів авторського права з орієнтацією на можливість 

сприйняття їх людиною саме без використання будь-яких технічних засобів. Тим більше така вказівка 

виявляється недоречною з огляду на широке використання останніх у сучасному світі. З огляду на це, 

видається цілком доцільним віднесення комп‘ютерних програм як об‘єкта права інтелектуальної власності, 

що являє собою результат інтелектуальної творчої діяльності, до літературних творів (контексті зрівняння 

обсягу їх правової охорони). 



160 
 

підкреслюється і у листі Вищого Господарського Суду України від 14.12.2007 

р. N 01-8/974 [284]. При цьому, даний зв‘язок виявляється навіть у разі 

створення службових творів, про що вірно відзначає Рязанова Н. В. [396, 3]. 

У літературі піднімалося питання щодо проблемності визначення автора 

твору, «створеного, згенерованого комп‘ютером» [212, 9], зокрема, щодо того, 

чи може вважатися твір, створений комп‘ютером, об‘єктом авторського права 

як такий, що був створений творчою працею людини. У даному разі йдеться 

про твори, які були створені комп‘ютером на основі певних закладених у 

комп‘ютерній програмі параметрах. Вбачається, що визначення того, хто саме 

є автором твору, відбувається на основі вказаного вище визначення – «чиєю 

творчою працею створено твір». Відтак, автором такого твору може бути 

визнана та особа, яка створила базову комп‘ютерну програму (внаслідок 

використання якої було створено об‘єкт авторського права) або особа, яка 

використовувала базову комп‘ютерну програму на законних підставах і 

творчою працею якої було створено твір (наприклад, користувач базової 

програми)
1
. Така позиція підтримується Корнєєвим В. О. [212, 9]; 

- особливістю деяких творів (зокрема, таких як живопис, рисунок, 

гравюра, скульптура, архітектура тощо) є те, що їх створення може 

супроводжувати створенням інших творів, які охороняються (наприклад, 

ескізи майбутнього твору, проекти, малюнки об‘єкта архітектури, гіпсові чи 

інші форми для виготовлення скульптури тощо). Окрім того, неможливість 

відокремлення твору від матеріального носія, в якому він втілений, визначає 

особливі характеристики створеного твору, які виявляються у тому, що такі 

твори є втіленням індивідуальності їх створювача, що, у свою чергу, визначає 

їх оригінальність і унікальність [212, 97 – 98; 33, 105]. Унікальність окремих 

різновидів об‘єктів права інтелектуальної власності підкреслюється 

безпосередньо у Законі України «Про авторське право і суміжні права» (ст. 

                                                           
1 
Примітка. 

Світу відомий один випадок, коли текст, створений штучним інтелектом, був визнаний судом таким, що є 

оригінальним і, відтак, підлягає правовій охороні у якості твору. Так, Народний суд округу Шеньчжень 

Наньшань (Китайська Народна Республіка) визнав правопорушенням незаконне відтворення такого твору і 

призначив покарання у вигляді штрафу 1500 юанів ($ 216) за економічні втрати та захист прав [477]. 
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12). Утім, не зважаючи на наявність цієї вказівки, чинне законодавство не 

передбачає жодних положень, які б підкреслювали особливе значення 

унікальних об‘єктів права інтелектуальної власності шляхом безпосередньо 

встановлення відповідальності за подібні дії (за знищення і/або пошкодження 

таких об‘єктів). У зв‘язку з цим пропонується встановити кримінальну 

відповідальність за таке діяння у ст. 194 КК України шляхом доповнення її 

відповідної частиною (див. нижче); 

- створення об‘єкта права інтелектуальної власності, який є результатом 

інтелектуальної творчої діяльності, породжує виникнення сукупності 

майнових і особистих немайнових прав щодо створеного об’єкта. 

Наявність особистих немайнових прав, важливою характеристикою яких є те, 

що вони не мають економічного змісту [442, 5], а також особливі властивості 

об‘єктів права інтелектуальної власності як нематеріальних цінностей, 

вказують на те, що суспільно небезпечні посягання на такі об‘єкти можуть 

мати наслідком завдання не тільки майнової (матеріальної) шкоди, але й не 

майнової (моральної) шкоди. Остання розглядається у літературі як «психічна 

шкода», оскільки завжди пов‘язана із впливом на внутрішній світ людини. 

Наприклад, до правопорушень, які мають наслідком завдання психічної 

шкоди, відносять правопорушення, що спричиняють порушення права особи 

на недоторканість ділової репутації [156, 5], тобто у тому числі діяння, 

пов‘язані з незаконним використанням знаку для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товарів. Таким чином, 

не можна погодитись із позицією, згідно з якою усі «злочини, що посягають на 

інтелектуальну власність» посягають на майнові та особисті немайнові права, 

хоча при цьому завдають тільки матеріальної шкоди [395, 4]. 

Заслуговує на окрему увагу також питання правомірного створення 

творів, які є копіями охоронюваних оригінальних творів (наприклад, 

репродукції, репринти видань тощо), що не знайшло чіткої регламентації у 

чинному законодавстві України. Законом не визначено і правовий статус 

твору, створеного внаслідок проведення реставраційних, відновлювальних 
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робіт твору. У літературі це питання розглядалося з точки зору необхідності 

визначення, наскільки точно відтворено оригінальний твір (чи є репродукція 

точною копією або вона відображає індивідуальність відтворювача) [20, 103 – 

104]. В останньому випадку важливим є встановлення частки творчого внеску 

особи, яка відтворила твір. Водночас, до цих аспектів варто додати також і те, 

що потребує встановлення підстава виконання робіт з відтворення 

оригінального твору, а також допустимість відхилення від оригіналу і 

внесення будь-яких змін до нього. У разі, якщо за домовленістю з автором 

оригінального твору передбачалося виконання робіт із відтворення точних 

копій скульптури, відповідно, відтворювач не має право вносити будь-які 

зміни до створюваних ним копій. Реставраційні роботи також, як правило, не 

передбачають можливості прийняття особою, яка їх здійснює, самостійних 

творчих рішень щодо вираження того чи іншого елемента твору у певній 

формі. За таких умов відхиленням від правомірного відтворення твору буде 

вважатися самостійне внесення змін до твору при проведенні згаданих робіт. 

Окрім того, питання правомірності створення (і подальшого використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності) постає і в разі створення художнього 

твору, що включає в себе інший об‘єкт права інтелектуальної власності або 

будь-яке зображення людини [278, 21], що може порушувати не тільки право 

інтелектуальної власності іншої особи, але й право на таємницю особистого 

життя.  Бондарев М. Ю. вказує на те, що поняття «твір» набуває різних 

значень (і різних ознак) в залежності від сфери суспільних відносин, а саме – з 

соціальної сторони воно розглядається як результат людської діяльності, в 

якому втілено людську працю; з економічної сторони – як продукт 

інтелектуальної діяльності, що має вартісний вираз; з фізичної – як вираження 

у певні об‘єктивній (зовнішній формі), що обумовлює можливість його 

відтворення; з правової – як право [35, 70].  

Вищевказані ознаки об‘єктів авторського права мають кримінально-

правове значення у контексті дослідження предмета розглядуваних злочинів, 

а саме: 
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а) установлення факту створення оригінального твору (ознака 

оригінальності) є важливим для визначення кола незаконно створених 

об‘єктів, що за зовнішніми ознаками відповідають оригінальному твору 

(наприклад, у разі незаконного відтворення творів); крім того, саме ця ознака є 

важливою умовою охороноздатності об‘єкта авторського права; 

б) структурні особливості оригінального твору (наприклад, особливості 

мелодії, гармонії і ритму музичного твору, взаємопов‘язаність матеріального 

носія і втіленого у ньому твору, визначення того, чи супроводжувалося 

створення твору утворенням також інших охоронюваних об‘єктів, тощо) є 

визначальними для визначення кола протиправних дій, що можуть бути 

вчинені щодо даного охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності, 

а також дозволяють встановити факти його відтворення (копіювання) 

повністю або частково; окрім того, структура об‘єкта права інтелектуальної 

власності має значення і у випадках, якщо об‘єкт був створений з 

використанням іншого об’єкта і вміщує в себе останній (наприклад, 

фотографія, яка відображає зображення картини, одержана за згодою власника 

картини, одночасно є об‘єктом праава інтелектуальної власності як 

фотографічний твір і включає в себе зображення іншого об‘єкта права 

інтелектуальної власності – предмета живопису); 

в) дослідження порядку виконання роботи щодо створення твору 

(правомірне чи неправомірне створення об‘єкта) дозволяє встановити, чи було 

внаслідок дій особи утворено твір (як охоронювану суспільну цінність) або 

наслідком таких дій було створення об‘єкта, який лише за зовнішніми 

ознаками відповідає твору, однак не підлягає правовій охороні як такий, що 

створено незаконно (антицінність). Вирішення питання щодо правомірності 

створення об‘єкта права інтелектуальної власності пов‘язане також із метою 

його створення і можливістю заподіяння шкоди охоронюваним законом 

цінностям внаслідок використання об‘єкта авторського права. Зокрема, у 

літературі ставилося питання про те, що правовій охороні у якості об‘єктів 

авторського права підлягає у тому числі шкідливе програмне забезпечення для 
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ЕОМ (наприклад, комп‘ютерні віруси) «оскільки охорона надається незалежно 

від властивостей і призначення твору» [212, 8]. З цією думкою погодитися не 

можна. Незаконно створені предмети матеріального світу, у тому числі ті, що 

за зовнішніми ознаками певною мірою можуть бути подібними до об‘єктів 

права інтелектуальної власності, у літературі позначаються поняттям 

«антицінності», до яких відносяться, наприклад, твори, що пропагують культ 

насильства і жорстокості (ст. 300 КК), підроблені гроші і цінні папери (ст. 199 

КК), порнографічні предмети (ст. 301) тощо [446, 108]. З цих підстав, говорячи 

про завдання певним об‘єктом шкоди суспільству, не можна одночасно 

стверджувати про правову охорону такого об‘єкта у якості соціальної цінності.  

Не можна оминути увагою також питання кримінально-правової 

охорони об‘єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет. У зв‘язку 

із специфікою цієї глобальної інформаційної мережі, пов‘язаною із 

можливістю швидкої передачі даними, копіювання і розповсюдження 

інформації, у літературі неодноразово піднімалися питання щодо надання 

правової охорони таким об‘єктам як дата-центри, веб-сайти [449, 5; 187, 22 – 

23; 30, 94] тощо. Однак, ці пропозиції не видаються обґрунтованими з огляду 

на властивості веб-сайтів [273, 394], гіперпосилань [187, 22 – 23], дата-центрів 

[30, 94], які не дозволяють виділити їх у якості об‘єктів права інтелектуальної 

власності. Отже, погоджуючись із необхідністю законодавчого визначення 

ключових понять, що застосовуються у зв‘язку з використанням мережі 

Інтернет, а також комплексного врегулювання питань створення і 

використання веб-ресурсів, все ж відмічу, що існуюча правова охорона 

об‘єктів права інтелектуальної власності дозволяє виявити факти порушення 

права інтелектуальної власності у мережі Інтернет [226, 49]. Це 

підтверджується і наявною судовою практикою [97; 95]. У той же час, 

проблемними питаннями видаються фіксація подібних фактів і встановлення 

винних осіб, що є основними причинами неможливості чи значного 

ускладнення притягнення винних осіб до відповідальності
1
.  

                                                           
1
 Примітка. 
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Варто також зазначити про особливості об’єктів суміжних прав, які 

мають кримінально-правове значення. До них, зокрема, відносяться наступні. 

По-перше, виникненню суміжних прав передує створення об’єкта 

авторського права, отже суміжні права є похідними від авторських прав. У 

літературі вірно відзначено про те, що згода автора на використання твору є 

необхідною передумовою виникнення суміжних прав у відповідних суб‘єктів, 

тобто можна говорити про ієрархічну співпідпорядкованість прав [382, 179].  

По-друге, об‘єкт суміжних прав має складну структуру, що, як 

правило, пов‘язується із іншим охоронюваним об‘єктом права інтелектуальної 

власності (об‘єкт авторського права) або кількома такими об‘єктами [382, 183 

– 185]. З огляду на це, важливим постає питання правової оцінки об‘єкта 

суміжних прав з точки зору правової охорони як окремого цілісного об‘єкта 

права інтелектуальної власності або такого, що додатково дозволяє 

виокремити об‘єкт авторського права. У судовій практиці неодноразово 

виявлялася позиція щодо поглинання суміжних прав авторськими правами 

[404]. Зокрема, йдеться про те, що використання твору (як реалізація одного з 

майнових прав автора, передбачених у ст. 440 Цивільного кодексу України), 

фактично, ототожнюється із виконанням, фонограмою чи відеограмою (ст. 449 

Цивільного кодексу України). Відповідно, це дозволяє поставити питання 

щодо того, чи є порушення права на об‘єкт суміжних прав одночасним 

порушенням права на об‘єкт авторського права або поняття «об‘єкт суміжних 

прав», що є похідним від об‘єкта авторського права, вже охоплює собою усі 

аспекти правової охорони останнього. З цього приводу слід відзначити 

наступне: 

1) об‘єкти авторського права і об‘єкти суміжних прав представлені у 

чинному законодавстві як окремі об‘єкти права інтелектуальної власності, 

                                                                                                                                                                                              
Для спрощення процесу фіксації фактів правопорушень щодо об‘єктів права інтелектуальної власності 

доцільним видається вирішення питання щодо надання нотаріусам повноважень шляхом вчинення 

нотаріальної дії здійснювати фіксацію інформації, розміщеної на електронному ресурсі. Можливим видається 

розглянути практику законодавця Російської Федерації щодо надання повноважень нотаріусам складати 

протокол огляду сайтів, що дозволяє у найменші строки зафіксувати усю інформацію, розміщену на 

відповідному інтернет-ресурсі [Див., наприклад: 193]. В Україні пропонувалося надати повноваження 

нотаріусом засвідчувати копії інтернет-сторінок [157]. Проте, на сьогоднішній день це питання залишається 

відкритим. 
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взяті під правову охорону. Відповідно, суб‘єкти авторських і суміжних прав 

відрізняються між собою і володіють різною сукупністю прав (статті 14, 15, 38 

– 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права»); 

2) особливістю об‘єктів суміжних прав, що існують як певна форма 

вираження, представлення, спосіб виконання об‘єктів авторського права, є те, 

що специфіка форми чи способу використання певного об‘єкта авторського 

права являє собою велику сукупність складових, які можуть бути як пов‘язані, 

так і не пов‘язані власне з використовуваним об‘єктом авторського права. 

Наприклад, предметом звукозапису при виробництві фонограми є не тільки 

виконання, а й будь-які інші звуки (шум моря, спів птахів тощо). Походження 

такого звуку, що зафіксований на фонограмі, а також його характер, якість і 

художні достоїнства не мають значення для вирішення питання щодо надання 

охорони. Те ж саме стосується й зображень, зафіксованих у відеограмі [382, 

184]. З цього вбачається, що, по-перше, об‘єкт суміжних прав, який 

пов‘язаний із використанням певного твору (наприклад, виконання, що 

полягає у запровадженні авторського підходу виконавця щодо представлення 

певного твору), може у тому числі включати у себе елементи, не пов‘язані із 

об‘єктом авторського права; по-друге, - може бути використаний не тільки 

щодо цього об‘єкта, а й щодо інших об‘єктів авторського права. Зокрема, 

особливий спосіб виконання (постановки на сцені) певного твору актором 

театру за певних умов може застосовуватися ним і щодо інших творів. У 

процесі створення об‘єкта суміжних прав також можуть використовуватися й 

інші об‘єкти суміжних прав (наприклад, при створенні програм (передач) 

організацій мовлення;  

3) виокремлення об‘єктів суміжних прав як окремих (самостійних) 

охоронюваних об‘єктів може бути здійснено, орієнтуючись на процес їх 

створення і набуття прав на них. Як правило, створення об‘єкта суміжних 

прав здійснюється таким чином: «створення об‘єкта авторського права» - 

«надання автором згоди на використання створеного ним об‘єкта» - 

«створення особою, яка набула право на використання об‘єкта авторського 
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права, об‘єкта суміжних прав». З огляду на це, подальше використання об‘єкта 

суміжних прав вже не потребує згоди первинного суб‘єкта авторського права, 

оскільки перший є об‘єктом права інтелектуальної власності, права на який 

належать іншому суб‘єкту. Наприклад, бенефіціаром правової охорони 

фонограми (відеограми) є її виробник, який здійснив перший звукозапис 

(відеозапис) виконання або будь-яких звуків (зображень). При цьому, 

фонограмою (відеограмою) вважається саме перший звукозапис (відеозапис) і 

фонограма (відеограма), що завжди існує в єдиному екземплярі (оригіналі). 

Особа, що буде у подальшому виготовляти копії цього запису, не набуває прав 

виробника фонограм (відеограм), а ці копії будуть вважатись не фонограмами 

(відеограмами), а лише копіями (примірниками). При цьому, копії можуть 

бути зроблені як з оригіналу (безпосередньо), так і з інших копій 

(опосередковано) [382, 185]. Таким же чином розцінюється і правовий статус 

програм (передач) організацій мовлення [10, 137]. Водночас, особливістю 

програм (передач) організацій мовлення є те, що вони можуть вміщувати в 

себе як об‘єкти авторського права (наприклад, аудіовізуальні твори тощо), так 

і інші об‘єкти, що не охороняються саме як об‘єкти права інтелектуальної 

власності (наприклад, новини, прес-інформацію, відомості про законодавчі 

акти тощо). Якщо такі програми є цілісним інформаційним продуктом, то вони 

являють собою об‘єкт суміжних прав [153, 15]. Структура такого об‘єкта має 

значення при визначенні предмета посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності. У подібних об‘єктах виділяються так звані «об‘єкти-елементи», що 

до них входять [42, 5]. 

Отже, об‘єкт суміжних прав як окремий охоронюваний законом об‘єкт 

права інтелектуальної власності володіє низкою особливих (специфічних) рис 

та компонентів, які потребують встановлення при вчиненні посяганні на цей 

об‘єкт. В останньому випадку предметом посягання може виступати, як, 

власне, тільки об‘єкт суміжних прав, так і, в окремих ситуаціях, - також об‘єкт 

(об‘єкти авторського права чи інші об‘єкти суміжних прав). Ця позиція 

підтверджується судовою практикою. Наприклад, в оглядовому листі Вищого 
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Господарського Суду України від 17.04.2006 р. N 01-8/846 було відзначено 

про те, що «автори, твори яких увійшли як складова частина до 

аудіовізуального твору, зберігають авторське право кожний на свій твір і 

можуть самостійно використовувати його незалежно від аудіовізуального 

твору в цілому, якщо договором з організацією, що здійснює виробництво 

аудіовізуального твору, чи з продюсером цього твору не передбачено інше» 

[339]. Однак, така особливість структури об‘єкта суміжних прав не завжди 

враховується судами. Наприклад, у вироку Шепетівського міськрайонного 

суду Хмельницької області від 25.06.2015 року у справі № 688/2067/15-к, 

провадження 1-КП/688/111/15 [112], дії, які полягали у «незаконному 

відтворенні та незаконному публічному показі кінофільмів» були розцінені як 

«незаконне відтворення творів мистецтва та інше умисне порушення 

авторського права». Отже, не зважаючи на те, що кінофільм являє собою 

аудіовізуальний твір, щодо якого виникають суміжні права (термін 

«аудіовізуальний твір» безпосередньо використовується і в розглянутому 

рішенні суду), посягання на такий об‘єкт було розцінено судом саме як 

порушення авторських, а не суміжних прав. Хоча посягання на такий об‘єкт 

права інтелектуальної власності може бути пов‘язаним також із порушенням 

авторського права, все ж кваліфікація такого діяння виключно як порушення 

авторського права не є точною, оскільки не відображає особливостей предмета 

вчиненого злочину. Утім, посягання на такий об‘єкт не утворює ідеальної 

сукупності злочинів, а може свідчити про наявність кількох потерпілих (див. 

нижче). 

По-третє, що стосується програм (передач) організацій мовлення, 

важливо врахувати той факт, що цей об‘єкт суміжних прав утворюється 

виключно у разі здійснення організацією мовлення творчої діяльності. 

Творчий аспект, оригінальність є обов‘язковою ознакою об‘єкта суміжних 

прав, як і інших об‘єктів інтелектуальної власності. При цьому, у літературі 

вірно відзначено про те, що діяльністю організацій мовлення може бути 

творчою або такою, що носить суто організаційно-технічний характер. Прояв 
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творчого характеру простежується при створенні організацією мовлення 

власного інформаційного продукту. При здійсненні виключно технічного 

процесу – трансляції (ретрансляції) контенту як власного виробництва, так і 

створеного іншими суб‘єктами інформаційної діяльності, йдеться лише про 

технічний характер діяльності [10, 136]. 

Об’єкти промислової власності, окремі нетрадиційні об’єкти та 

засоби індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг. 

Ключовим аспектом правової охорони об‘єктів права промислової 

власності є їх патентоздатність – властивість нововведення бути визнаним 

винаходом, корисною моделлю, промисловим зразком, що вимагає наявності 

таких умов як: винахідницький рівень, новизна і промислова придатність [382, 

214 – 215].  

Розглядаючи ці об‘єкти у якості предмета злочинів, передбачених у ст. 

177 КК України, варто відмітити такі їх особливості: 

1) окремі різновиди винаходів і корисних моделей, особливості їх 

правового статусу обумовлюють виникнення правовідносин, пов‘язаних із 

встановленим законом особливим порядком використання відомостей, що 

відносяться до охоронюваних законом таємниць. З огляду на це, слід виділити 

такі різновиди цих об‘єктів права інтелектуальної власності: а) секретні 

винаходи і корисні моделі (створення яких одночасно пов‘язане із 

виникненням правовідносин щодо використання відомостей, які становлять 

предмет державної таємниці); б) службові винаходи і корисні моделі 

(створення яких може бути одночасно пов‘язаним із виникненням 

правовідносин щодо використання відомостей, які становлять предмет 

комерційної таємниці); в) інші різновиди винаходів і корисних моделей; 

2) правова охорона винаходів, корисних моделей, промислових зразків 

виникає з моменту одержання охоронного документа на ці об‘єкти права 

інтелектуальної власності. Обсяг і зміст правової охорони кожного з цих 

об‘єктів різниться. Наприклад, як відзначається в оглядовому листі Вищого 

Господарського Суду України від 17.04.2006 р. N 01-8/844, «патент на 
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промисловий зразок захищає права на зовнішні форми (дизайн) продукту, а не 

права на вирішення технічної проблеми у створенні продукту чи 

технологічного процесу його виготовлення» [342]. Важливим аспектом 

правової охорони є право авторства, що, відповідно, також засвідчується з 

моменту видачі патенту. Саме авторство відображає зв‘язок суб‘єкта із 

створеним об‘єктом і пов‘язане із виникненням усієї сукупності майнових і 

немайнових прав на створений об‘єкт.  

Варто звернути увагу на те, що досвід зарубіжного законодавства 

показує велику кількість прикладів криміналізації таких посягань як 

«розголошення відомостей про винахід, корисну модель, промисловий 

зразок», вчинені до офіційної публікації змісту поданої щодо таких об‘єктів 

заявки - ч. 1 ст. 201 КК Республіки Білорусь [413, 148]; ч. 1 ст. 147 КК 

Російської Федерації [433]; ст. 185-2 КК Республіки Молдова [413, 344 – 347]; 

ст. 166 КК Азербайджанської Республіки [412, 129 – 131]; ст. 156-1 КК 

Республіки Таджикистан [414, 99 – 100]; ст. 149 КК Республіки Узбекистан 

[432]; ст. 147 КК Латвійської Республіки [431, 165 – 167]; ст. 282 КК 

Литовської Республіки [435, 251 – 254]; у ст. L. 615-12 Кодексу про 

інтелектуальну власність Франції [221, 52] та ін. Це є свідченням того, що 

протиправні дії, спрямовані на незаконне одержання відомостей щодо 

створених (розроблених) проектів майбутніх об‘єктів (таких, що на момент 

вчинення протиправного діяння не отримали правовий статус об‘єктів права 

промислової власності) визнаються не менш суспільно небезпечними, ніж 

діяння, вчинені щодо, власне, об‘єктів промислової власності. У той же час, 

відсутність прямої вказівки законодавця щодо забезпечення кримінально-

правової охорони проектів, розробок винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, здійснених інтелектуальною творчою працею людини, 

вочевидь, є недоліком, що може значним чином ускладнити захист прав та 

інтересів суб‘єктів права інтелектуальної власності. Це ж стосується і 

проектів, розробок щодо таких об‘єктів права інтелектуальної власності як 

компонування напівпровідникових виробів, сорти рослин, раціоналізаторська 



171 
 

пропозиція, про які йтиметься нижче. З огляду на це, кримінально-правова 

охорона об‘єктів права інтелектуальної власності може бути розширена у 

цьому контексті.    

До нетрадиційних об‘єктів права інтелектуальної власності, вказаних у 

ст. 177 КК України, належать: топографії інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин і раціоналізаторська пропозиція. Варто відзначити про те, що 

кримінально-правова охорона цих об‘єктів права інтелектуальної власності в 

Україні досліджена недостатньо. Навіть ті науковці, які здійснювали 

дослідження предметів злочинів, визначених ст. 177 КК, на рівні 

дисертаційних досліджень, не розкривають особливостей таких об‘єктів права 

інтелектуальної власності як сорт рослин і топографії інтегральної мікросхеми 

(компонування напівпровідникових виробів), які мають криміноутворююче 

значення [454; 324]. Відтак, варто зупинитися на цих особливостях. 

Порівняння положень ст. 1 Закону України «Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів», а також положень Закону у 

редакції, яка діяла до 19.09.2019 року  (Закон України «Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем»), виявляє, що ознаки понять «інтегральна 

мікросхема» та «компонування напівпровідникових виробів» співпадають між 

собою у таких аспектах: а) структурні компоненти; б) охороноздатність; в) 

функції; г) розміщення і фіксація структурних компонентів об‘єкта. З огляду 

на це, загалом, поняття «компонування напівпровідникового виробу» 

відповідає змісту поняття «топографія інтегральної мікросхеми». Слід 

зазначити, що вказівка законодавця на наявність шарів даного виробу є 

позитивним кроком щодо удосконалення правової охорони цих об‘єктів права 

інтелектуальної власності.  У літературі відзначено про те, що копіювання 

цього об‘єкта може здійснюватися за допомогою фотографування кожного 

шару інтегральної мікросхеми з наступним виготовленням масок для 

виробництва схем. Можливість такого копіювання є основною причиною 

введення законодавства про охорону компонувань (топографій). Як показав 

досвід розвинених країн, найбільш дієвою перешкодою для копіювання 
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кристалів інтегральних мікросхем є створення спеціального правового 

інституту охорони компонувань (топографій), не співпадаючого ні з 

авторським, ні з патентним правом [318, 780].  

Варто зазначити про те, що застосування ст. 177 КК щодо компонувань 

напівпровідникових виробів до внесення змін до кримінально-правової норми 

є неможливим. У п. 2 Прикінцевих і перехідних положень до Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів» 

[161] зазначено про те, що до приведення нормативно-правових актів, 

прийнятих до набрання чинності цим Законом, у відповідність із цим Законом 

вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. Відтак, на даний час, 

положення ст. 177 КК можуть застосовуватися лише щодо топографій 

інтегральних мікросхем (тобто об‘єктів права інтелектуальної власності, 

охоронні документи на які були видані до набрання чинності вказаних вище 

Законом або згідно із положеннями Прикінцевих і перехідних положень 

даного Закону). 

З урахуванням цього, кримінально-правове значення особливостей 

топографії інтегральної мікросхеми як об‘єкта права інтелектуальної 

власності (предмет злочину, передбаченого ст. 177 КК України) визначають 

наступні ознаки цього об‘єкта: 

- топографія інтегральної мікросхеми є об‘єктом права інтелектуальної 

власності, що існує у вигляді виробу, який складається з специфічних 

елементів, сукупність яких визначає оригінальність даного об‘єкта права 

інтелектуальної власності, що засвідчується охоронним документом;  

- даний об‘єкт права інтелектуальної власності характеризується 

специфічними функціональними властивостями, зокрема, такі як галузь 

застосування (мікроелектроніка), а також можливість виконання ним 

конкретно визначених функцій (функцій електронної схеми); 

- встановлення особливостей структури конкретного об‘єкта права 

інтелектуальної власності (топографії інтегральної мікросхеми), вказані вище, 
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є визначальними для встановлення факту вчинення протиправних дій, які 

порушують права на нього. Зокрема, саме використання всіх елементів, які 

визначають топографію інтегральної мікросхеми оригінальною, є свідченням 

того, що інтегральна мікросхема була виготовлена із застосуванням 

зареєстрованої топографії.  

Таким чином, ст. 177 КК, яка містить поняття «топографія інтегральної 

мікросхеми», яке вже не застосовується у регулятивному законодавстві,  

потребує змін. 

З урахуванням положень ст. 1 Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин», варто відмітити про такі важливі ознаки сорту рослин: 

1) Правовий статус. Незаконний (злочинний) вплив на сорт рослин є 

можливим тільки у разі набуття ним статусу охоронюваного об‘єкта права 

інтелектуальної власності; 

2) Зміст охоронюваного права. Важливо відзначити про те, що законом 

визначено три групи прав, що можуть набуватися на сорт рослин: а) особисті 

немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин; б) майнові права 

інтелектуальної власності на сорт рослин; в) майнове право інтелектуальної 

власності на поширення сорту рослин (ст. 10 Закону України «Про охорону 

прав на сорти рослин»). Відповідно, кожна із цих груп прав може належати 

різним суб‘єктам (автор, володілець майнових прав, селекціонер), що означає 

можливість завдання шкоди у разі вчинення злочину щодо одного об‘єкта 

права інтелектуальної власності одночасно різним потерпілим. Окрім того, 

незаконний (злочинний) вплив на такий об‘єкт, в залежності від різновиду 

такого впливу, може порушувати усі або лише окремі групи згаданих прав.  

Необхідно погодитись із позицією А. С. Нерсесяна щодо криміналізації 

у межах ст. 177 КК порушення прав на породу тварин [324, 95 – 96] шляхом 

доповнення переліку об‘єктів права інтелектуальної власності у ч. 1 цієї норми 

формулюванням «породи тварин».  

Також охоронюваним об‘єктом права інтелектуальної власності і 

предметом злочину, передбаченого ст. 177 КК України, є раціоналізаторська 
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пропозиція (ст. 481 Цивільного кодексу України). До особливостей даного 

виду об‘єкта права інтелектуальної власності слід віднести наступні: 

1. Локальний характер впровадження, що означає новизну і користь 

раціоналізаторської пропозиції для функціонування конкретної юридичної 

особи за рахунок підвищення її конкурентноздатності, покращення умов праці 

тощо. Формулювання закону щодо «сфери діяльності» юридичної особи 

означає чітке обмеження щодо можливих напрямів застосування 

раціоналізаторської пропозиції і мети її створення. При цьому, 

раціоналізаторською пропозицією може бути визнано тільки конкретне 

рішення задачі (не рекомендації чи побажання загального характеру), що з 

необхідними подробицями розкриває засоби досягнення поставленої мети, 

конкретизоване настільки, щоби воно не потребувало домислів і припущень, 

розкривало сутність авторського замислу і не вимагало для його втілення 

додаткових доопрацювань творчого характеру [352, 10]. Тобто надання 

правової охорони раціоналізаторській пропозиції пов‘язується із: 1) профілем 

юридичної особи; 2) новизною; 3) корисністю для юридичної особи, на яку 

вона подана [382, 304].  

2. Суб’єктний склад правовідносин, що виникають у зв’язку із 

створенням раціоналізаторської пропозиції. Виходячи з ст. 483 Цивільного 

кодексу України, раціоналізаторська пропозиція може подаватися тому 

підприємству, якому відповідає за профілем його діяльності. При цьому немає 

значення, де працює раціоналізатор і чи працює він взагалі [382, 304]. Відтак, 

виникнення правовідносин інтелектуальної власності з приводу 

раціоналізаторської пропозиції не пов‘язується законом з фактом виникнення 

трудових правовідносин, а ставиться у залежність від напряму діяльності 

юридичної особи. У зв‘язку із цим, не можна погодитись із твердженням В. Б. 

Харченка про те, що «між автором пропозиції та зазначеною юридичною 

особою виникають майнові правовідносини, пов‘язані з отриманням 

(виплатою) заохочення, реалізація яких можлива лише за умов укладення 

трудового договору». При цьому, згаданий науковець наводить приклади того, 
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що автор раціоналізаторської пропозиції одержує низку пільг за трудовим 

законодавством, пов‘язаних саме із розробкою і поданням раціоналізаторської 

пропозиції (наприклад, збільшення тривалості щорічної основної відпустки, 

підвищення розміру заробітної плати тощо) [454, 158]. По-перше, йдеться про 

те, що зобов‘язання юридичної особи щодо сплати винагороди автору 

раціоналізаторської пропозиції може бути виконане не тільки у рамках 

трудових правовідносин. По-друге, врегулювання у трудовому законодавстві 

певного кола питань, зокрема, щодо надання пільг працівникам, які подали за 

місцем своєї роботи раціоналізаторські пропозиції, не означає заборону 

подання раціоналізаторських пропозицій юридичній особі особами, які не є 

працівниками даної юридичної особи. Це підтверджується і положеннями п. 

17 Методичних рекомендацій про порядок складання, подачі і розгляду заяви 

на раціоналізаторську пропозицію [299]. 

Варто також відзначити, що визначення у законі суб‘єктного складу 

правовідносин, що виникають у зв‘язку з раціоналізаторською пропозицією, 

свідчить про таке: а) у автора раціоналізаторської пропозиції виникають 

особисті немайнові права (право визнання особи автором раціоналізаторської 

пропозиції, право перешкоджати будь-якому посяганню на право 

інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації автора; 

право на назву раціоналізаторської пропозиції тощо), а також майнове право 

на винагороду; б) юридична особа набуває комплексу майнових прав на 

пропозицію, у тому числі й право на використання її в будь-якому обсязі [382, 

306 – 307]. Вказівка закону на конкретних суб‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також комплекс їх правовомочностей щодо охоронюваного 

об‘єкта (як і стосовно будь-яких інших об‘єктів права інтелектуальної 

власності) мають кримінально-правове значення. По-перше, кримінально-

правова охорона раціоналізаторської пропозиції стосується саме визначеного 

вище комплексу особистих немайнових прав автора і його майнового права, а 

також майнових прав юридичної особи. По-друге, внаслідок злочинного 

впливу на раціоналізаторську пропозицію шкода може бути завдана як одному 
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з суб‘єктів (наприклад, автору), так і обом суб‘єктам (автору і юридичній 

особі), які, відповідно, можуть бути потерпілими. По-третє, кримінально-

правова охорона раціоналізаторської пропозиції, як і охорона інших об‘єктів 

права інтелектуальної власності, засновується на абсолютному характері права 

на цей об‘єкт, за якого правомочностям суб‘єкта права інтелектуальної 

власності протиставляється обов‘язок усіх інших осіб не порушувати право 

інтелектуальної власності. При цьому, виникнення правовідносин 

інтелектуальної власності з приводу раціоналізаторської пропозиції 

супроводжується не тільки виникненням відповідних правомочностей у 

кожного з суб‘єктів прав на цей об‘єкт (автора і юридичної особи), але й 

певними їх обмеженнями. Правова охорона будь-якого об‘єкта права 

інтелектуальної власності побудована на засадах, які дозволяють забезпечити 

його належне використання належним суб‘єктом (правоволодільцем), 

повноцінну реалізацію прав на охоронюваний об‘єкт і задоволення за рахунок 

цього об‘єкта охоронюваних законом інтересів. Таким чином, виникнення у 

юридичної особи майнових прав щодо використання раціоналізаторської 

пропозиції у повному обсязі означає не тільки можливість реалізації нею даної 

правовомочності у практичній діяльності, але й також право захистити своє 

право інтелектуальної власності на цей об‘єкт у разі його порушення, у тому 

числі з боку автора (наприклад, у разі подачі автором такої ж пропозиції ще 

декільком іншим юридичним особам). 

З огляду на це, не можна погодитись із твердженням В. Б. Харченка про 

те, що, враховуючи локальний характер кожної з ознак раціоналізаторської 

пропозиції, її слід виключити з переліку охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності [454, 159]. На мою думку, ця позиція не є 

обґрунтованою, оскільки дослідження раціоналізаторської пропозиції, 

наведені вище, чітко показують її особливості як окремого самостійного 

об‘єкта права інтелектуальної власності, що (незважаючи на локальність її 

запровадження) дозволяє забезпечити охорону інтересів автора і юридичної 

особи. При цьому, правова охорона раціоналізаторської пропозиції (у тому 
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числі кримінально-правова) не є обмеженою за ознакою локальності 

застосування того чи іншого об‘єкта права інтелектуальної власності.   

3. Особливості правової охорони, що пов‘язуються із 

характеристиками раціоналізаторської пропозиції, які вирізняють її з-поміж 

інших об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Виходячи з п. 2 та п. 5 Методичних рекомендацій про порядок 

складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію [299], 

раціоналізаторська пропозиція не може стосуватися питань, які виходять за 

межі діяльності юридичної особи. Особливості раціоналізаторської пропозиції 

як одного з охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності та 

неможливість ототожнення її з іншими об‘єктами визначається за рахунок 

вищевказаних притаманних їй ознак, що характеризують її зміст саме як 

рішення у певній сфері діяльності юридичної особи.  

Орієнтуючись на сферу застосування об‘єкта права інтелектуальної 

власності як основний критерій для розміщення кримінально-правової норми, 

про що йшлося вище, можна дійти висновку про доцільність розміщення 

кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за посягання на 

раціоналізаторську пропозицію, у розділі VII КК України. На правильність 

такого підходу вказує у тому числі і судова практика. Наприклад, в 

оглядовому листі Вищого Господарського Суду України від 17.04.2006 р. N 

01-8/844 [342] зазначалося про те, що в окремих спорах щодо 

раціоналізаторської пропозиції обов‘язковим є з'ясовування фактичних даних 

щодо використання відповідачем раціоналізаторської пропозиції позивача та 

наявності економічного ефекту такого використання. З огляду на це, 

використання раціоналізаторської пропозиції може пов‘язуватися з 

одержанням юридичною особою відповідного економічного ефекту, вигоди, 

заснованого на впровадженні такого об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Доволі ґрунтовне дослідження засобів індивідуалізації учасників 

господарського обороту, товарів і послуг (знака для товарів і послуг, 

фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) 
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зроблено Берзіним П. С. [28, 90 – 113]. Утім варто також відзначити про такі 

важливі особливості цих об‘єктів права інтелектуальної власності: 

а) створення і набуття прав на засоби індивідуалізації пов‘язане із 

забезпеченням справедливої конкуренції між суб‘єктами господарювання і 

можливості повноцінного здійснення господарської діяльності (тобто 

впровадження засобів індивідуалізації здійснюється у межах господарських 

правовідносин), однак, при цьому засоби індивідуалізації являють собою 

охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності. Це означає, що 

наявність правового статусу суб’єкта господарських правовідносин є 

обов’язковою умовою для набуття прав на такий об’єкт права 

інтелектуальної власності. Це підкреслюється і в судовій практиці [284; 334]. 

Таким чином, особливістю цих об‘єктів права інтелектуальної власності є те, 

що вони, з одного боку, впроваджуються в обіг і використовуються для 

здійснення господарської діяльності суб‘єктами цієї діяльності, з іншого – 

являють собою об‘єкти права інтелектуальної власності; 

б) щодо знаків для товарів і послуг (торговельних марок), у літературі 

відзначено про їх розрізняльну здатність відповідно до природи цього об‘єкта, 

яка поділяється на абстрактну і конкретну [398, 148]. Ця характеристика 

дозволяє виокремити в даному об‘єкті права інтелектуальної власності два 

важливих аспекти, що відтворюють його найважливіші властивості: 1) цей 

об‘єкт може створюватися шляхом виконання інтелектуальної творчої 

діяльності (отже, його цінність як завершеного об‘єкта може, в окремих 

випадках, включати в себе у тому числі і художню цінність); 2) цей об‘єкт 

представляє собою інформаційний ресурс, який покликаний виконувати на 

ринку функцію ідентифікації, розрізнення відповідного товару (послуги) з-

поміж інших товарів (послуг). З цього вбачається, що правова охорона даного 

об‘єкта права інтелектуальної власності може включати як майновий, так і 

немайновий аспект. Так, аналіз судової практики у кримінальних справах 

щодо засудження осіб за вчинення посягань на знаки для товарів і послуг 

показує, що незаконне використання цих об‘єктів права інтелектуальної 
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власності: а) пов‘язане із прагненням надати певному товару «більшої вартості 

шляхом використання відомого світового бренду» [99; 103]); б) пов‘язане із 

завданням шкоди діловій репутації суб‘єкта права інтелектуальної власності у 

зв‘язку з використанням знаку для товарів і послуг на товарі неналежної якості 

[69]. При цьому, у літературі визнається факт можливості завдання 

незаконним використанням знака для товарів і послуг шкоди не тільки 

правовласнику, але й шляхом дезорієнтації споживача на ринку товарів і 

послуг чи через невідповідність знака вимогами моралі, або шляхом 

порушення моральних прав третіх осіб [397, 82]. Омана споживача є 

можливою не тільки у випадку створення знаку для товарів і послуг, який є 

тотожним або схожим до ступеня змішування з іншим об‘єктом права 

інтелектуальної власності, що визнається неохороноспроможним знаком [337], 

але й у разі використання під час створення знаку таких формулювань, що 

здатні ввести в оману і визнаються недобросовісною конкуренцією [421, 42 – 

43]; 

в) у регулятивному законодавстві використовується поняття 

«географічне зазначення», яким визнається найменування місця, що 

ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має 

особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним 

чином цим географічним місцем походження, і хоча б один з етапів 

виробництва якого (виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або 

приготування) здійснюється на визначеній географічній території (ст. 1 Закону 

України «Про правову охорону географічних зазначень» [182]). Отже, 

видається доцільним застосування такого терміну для позначення даного 

об‘єкта права інтелектуальної власності у положеннях Кримінального закону; 

правова охорона географічного зазначення може бути пов‘язана із не тільки, 

власне, походженням його з відповідного регіону, але й обумовлюватися 

традиціями, культурно-історичними особливостями певного регіону, де 

сформувався відповідний технологічний досвід, кваліфікація, майстерність, 

яка передається з покоління у покоління, про що вірно вказує Попова Н. О. 
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[355, 76 – 77]. У той же час, обов‘язковим компонентом правової охорони 

даного об‘єкта права інтелектуальної власності є саме місце (регіон) 

походження товару.  

Комерційна таємниця та її різновиди. 

Одним з видів таємниць, що регламентуються чинним законодавством 

України, є комерційна таємниця, визначення якої міститься у ст. 505 

Цивільного кодексу України, а також наведено у ч. 1 ст. 36 Господарського 

кодексу України. Комерційна таємниця виникає у зв‘язку з прийняттям 

відповідного рішення суб‘єктом господарювання, який володіє (контролює) 

відповідною інформацією. Так, для комерційної організації наказом керівника 

затверджується перелік відомостей, які становлять комерційну таємницю, 

сукупність заходів по забезпеченню її режиму, у тому числі постановка і 

зняття грифу комерційної таємниці, порядок доступу до комерційної таємниці, 

вибір та використання засобів і методів захисту, зберігання і передачі 

інформації, яка складає комерційну таємницю. Ці локальні акти є 

обов‘язковими для усіх співробітників даної організації, включаючи керівника 

[470, 120]. Варто додати, що заборона незаконного отримання і 

розповсюдження відомостей, які становлять комерційну таємницю, стосується 

не тільки керівника і працівників конкретної юридичної особи, але й усіх 

інших осіб, які згідно із законом не мають права доступу до відповідної 

інформації. Отже, як вірно відзначає Гоголь Б. М., суб‘єкти приватного права 

мають можливість обмежити доступ третіх осіб до належної їм комерційно-

цінної нерозкритої інформації, охороняючи її в режимі конфіденційності [125, 

115].  

Важливо виділити такі особливості комерційної таємниці як предмета 

злочинів. 

1. Комерційна таємниця є об’єктом права інтелектуальної власності, 

що являє собою інформаційний ресурс. Предметом комерційної таємниці є 

інформація, яка має особливий правовий статус. Комерційній таємниці 

характерні загальні ознаки [378, 14; 462, 8], що властиві будь-якій таємниці, а 
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також коло специфічних рис, а саме: 1) дійсна або потенційна комерційна 

цінність для певної особи внаслідок її невідомості іншим особам; 2) 

відсутність на законних підставах вільного доступу до інформації; 3) наявність 

заходів, прийнятих суб‘єктом господарювання (володарем інформації) до 

охорони її таємності [409, 7]. У роботі Носіка Ю. В. вказується про те, що 

ознаками комерційної таємниці є: інформаційність комерційної таємниці (в 

тому розумінні, що комерційна таємниця – це інформація); конфіденційність, 

комерційна цінність та захищеність інформації, яка становить комерційну 

таємницю. Ці ознаки комерційної таємниці є істотними, необхідними та 

невіддільними [330, 9]. Згадані вище визначення характеризують комерційну 

таємницю як один із різновидів таємниць, що регламентуються чинним 

законодавством.  

Утім, характеристика комерційної таємниці лише як одного з різновидів 

таємниць не враховує її особливості як об‘єкта права інтелектуальної 

власності. У зв‘язку з цим, характеризуючи комерційну таємницю як 

об’єкт права інтелектуальної власності, варто додати також такі важливі 

характеристики: а) єдність усіх структурних компонентів таємниці як об‘єкта 

права інтелектуальної власності, що виникає з моменту набуття правового 

статусу об‘єкта права інтелектуальної власності і виникнення прав на нього. 

Зміст відомостей, які є предметом комерційної таємниці, може змінюватися за 

рішенням повноважної особи (суб‘єкта права інтелектуальної власності), що 

не впливає на цілісність об‘єкта права інтелектуальної власності; Саме 

існування компонентів таємниці як єдиного об‘єкта права інтелектуальної 

власності є основою для виникнення прав на цей об‘єкт (на відміну від 

інформації, яка не є компонентом об‘єкта права інтелектуальної власності і на 

яку не можуть виникати права); б) за загальним правилом, комерційна 

таємниця вважається об‘єктом права інтелектуальної власності, який 

створюється не в результаті інтелектуальної творчої діяльності. Утім, вона 

може включати в себе певні напрацювання творчого характеру. У цьому разі 

комерційна таємниця відтворює творчу індивідуальність особи, яка її 
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створила; в) комерційна таємниця як предмет злочину являє собою 

нематеріалізоване благо, що, однак, має об‘єктивне вираження; г) комерційна 

таємниця є об‘єктом права інтелектуальної власності, що не піддається 

амортизації, але може піддаватися моральному старінню; д) структурні 

особливості комерційної таємниці надають технічну можливість її 

відтворення, перетворення, фіксації і поширення; е) комерційна таємниця, на 

відміну від інших об‘єктів права інтелектуальної власності, не впроваджується 

у господарський оборот, а використовується суб‘єктом господарювання у 

межах власної господарської діяльності, що забезпечує можливість певних 

переваг суб‘єкта господарювання на ринку, економічну стабільність і переваг 

у конкуренції.    

2. У літературі виділяються змістовний і режимний компоненти 

будь-якої таємниці [462, 8]. З огляду на це, змістовний компонент 

комерційної таємниці включає в себе наступне: а) відомості, які становлять 

предмет таємниці, є секретними, невідомими і не є легкодоступними для 

третіх осіб; б) відомості мають комерційну цінність; при цьому, мається на 

увазі як дійсна, так і потенційна комерційна цінність [470, 101]; в) інформація, 

що входить до предмету таємниці, не є відомостями, які згідно із законом не 

можуть відноситися до предмету комерційної таємниці; г) до предмету 

комерційної таємниці входять відомості технічного, комерційного, 

виробничого та іншого характеру; ґ) комерційна таємниця існує як єдиний 

об‘єкт права інтелектуальної власності. Сукупність ознак комерційної 

таємниці (їх єдність) є підставою для чинності прав на комерційну таємницю. 

Відповідно, порушення таємниці має наслідком зниження комерційної 

цінності відомостей, які входять до її предмету, або їх знецінення.  

Режимний компонент комерційної таємниці пов‘язаний із наступним: 

а) особливий правовий статус відомостей, які входять до предмету таємниці; 

б) визначене коло осіб (правомочних суб‘єктів), що мають доступ до таємниці 

та майнові права щодо цього об‘єкта права інтелектуальної власності; в) 
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особливий порядок зберігання і використання інформації, яка становить 

предмет комерційної таємниці. 

3. Важливим є розмежування понять «комерційна таємниця» і 

«конфіденційна інформація». У літературі відзначено про те, що, 

виокремивши поняття комерційної таємниці із поняття конфіденційної 

інформації, законодавець, по-перше, значно посилив правовий захист 

відомостей, віднесених до комерційної таємниці, і, по-друге, - звів відносини 

сторін щодо інших відомостей конфіденційного характеру до суто договірних 

[411, 92]. Таким чином, можна виділити деякі різновиди інформації, яка 

володіє ознакою комерційної цінності і належить суб’єкту господарської 

діяльності, зокрема: 

а) комерційно цінна інформація що є необхідною для належного 

здійснення господарської діяльності (наприклад, напрацьований перелік 

контрагентів, постачальників тощо); 

б) комерційно цінна інформація, яка стосується продукту (пристрою, 

речовини, штаму мікроорганізму, культури клітин рослини тощо) або процесу 

(способу), а також нового застосування відомого продукту чи процесу (тобто 

яка може бути предметом винаходу чи корисної моделі у разі їх реєстрації), 

яка набуває статусу комерційної таємниці тимчасово (до моменту реєстрації 

винаходу, корисної моделі) або постійно (у разі неможливості реєстрації її як 

винаходу, корисної моделі); 

в) конфіденційна інформація (наприклад, корпоративний договір).  

4. Виникнення та існування комерційної таємниці пов’язане із 

особливим правовим статусом її суб’єкта – особи, яка є учасником 

господарських правовідносин.   

На відміну від професійної таємниці, що визначається як «таємниця, 

довірена представнику певної професії з метою здійснення (захисту) своїх 

прав та законних інтересів» [214, 173] і пов‘язується із «носієм інформації, що 

отримав інформацію під час виконання своїх службових обов‘язків» [415, 13], 

комерційна таємниця виникає та існує у зв‘язку із рішенням суб‘єкта 
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господарської діяльності. При цьому, існування комерційної таємниці є 

неможливим поза межами господарської діяльності. Отже, правоволоділець – 

суб‘єкт права інтелектуальної власності, у даному випадку, обов‘язково 

володіє додатковим правовим статусом суб‘єкта господарської діяльності (є 

фізичною особою – підприємцем, учасником юридичної особи, її керівником, 

іншою уповноваженою особою, що має право приймати рішення щодо 

надання відповідній сукупності відомостей правового статусу комерційної 

таємниці тощо). Утім, правовий статус учасника господарської діяльності не 

обов‘язково пов‘язаний із правовим статусом учасника трудових 

правовідносин чи здійснення будь-якої професійної діяльності. Наприклад, 

учасник юридичної особи, акціонер товариства не є особою, яка знаходиться у 

трудових відносинах з юридичною особою і може не здійснювати професійну 

діяльність у цій юридичній особі, але, при цьому, є учасником господарських 

правовідносин. З огляду на це, не можна погодитись із тим, що комерційна 

таємниця відноситься до професійних таємниць поряд із адвокатською, 

лікарською, нотаріальною таємницями [469, 180].  

5. Комерційна таємниця може бути розглянута у якості 

правовідносин, що дозволяє виявити її структурні компоненти. З огляну 

на загальне визначення правовідносин [405, 345], у структурі таємниці 

виділяють такі компоненти: суб‘єкти або суб‘єктний склад (правомочні і 

правозобов‘язані суб‘єкти); об‘єкт (те, з приводу чого виникає і здійснюється 

діяльність суб‘єктів); зміст (суб‘єктивні права, обов‘язки, повноваження, 

відповідальність суб‘єктів правовідносин) [378, 26 – 63]. 

Відносинам інтелектуальної власності, як і правовідносинам, пов‘язаним 

із виникненням і існуванням комерційної таємниці, властивий абсолютний 

характер, що виявляється у протиставленні правомочності належного суб‘єкта 

щодо реалізації прав на охоронюваний об‗єкт права інтелектуальної власності 

та обов‘язку усіх інших осіб не порушувати ці права. З урахуванням змісту 

понять суб‘єктивного юридичного права і суб‘єктивного юридичного 

обов‘язку [405, 353 – 354], можна визначити права правомочного і 
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правозобов‘язаного суб‘єктів наступним чином. Правомочний суб’єкт 

комерційної таємниці має право: мати доступ до відомостей, які становлять 

предмет комерційної таємниці;  використовувати зазначені відомості та 

дозволяти їх використання; вимагати від усіх правозобов‘язаних осіб не 

порушувати таємницю або (у разі, якщо правозобов‘язаний суб‘єкт володіє 

відомостями, які складають предмет комерційної таємниці, на законних 

підставах) – не розповсюджувати ці відомості; захищати надані правомочному 

суб‘єкту законом права та інтереси. Правозобов’язаний суб’єкт комерційної 

таємниці має наступні обов‘язки: дотримуватися порядку отримання, 

зберігання і використання відомостей, які складають предмет комерційний 

таємниці, що передбачає виконання як активних дій (наприклад, забезпечення 

умов належного зберігання документів), так і пасивних дій (нерозголошення 

відповідної інформації); виконувати законні вимоги правомочного суб‘єкта 

щодо відомостей, які складають предмет таємниці; нести юридичну 

відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання своїх 

обов‘язків.  

Відомості, що становлять предмет комерційної таємниці, належать до 

інформації з обмеженим доступом, оскільки володіння ними дозволено лише 

визначеному колу осіб. Утім, предметом злочину є саме об‘єкт права 

інтелектуальної власності – комерційна таємниця.   

В ст. 21 Закону України «Про інформацію» встановлено поділ 

інформації з обмеженим доступом на конфіденційну, таємну та службову. З ч. 

1 ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» випливає, що  

відомості, які складають комерційну таємницю, є таємною інформацією.  

У контексті даного дослідження представляється важливим дослідити 

співвідношення понять «комерційна таємниця» і «банківська таємниця», 

а також «комерційна таємниця» та «інсайдерська інформація».  

Визначення банківської таємниці міститься у ст. 60 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність». Наведені у літературі характеристики 

банківської таємниці [419, 36; 459, 141] вказують на відмінність від 
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комерційної таємниці за основним критерієм, який полягає у тому, що «на 

відміну від комерційної таємниці, відомості, які складають предмет 

банківської таємниці, визначаються законом, таким чином, банківська 

таємниця виникає на підставі закону і не залежить від волі банківської 

установи чи будь-яких інших осіб» [215, 417;  2, 332]. Ю. В. Зінченко також 

відзначає ці відмінності між комерційною і банківською таємницею, вказуючи 

про те, що «на відміну від комерційної таємниці, зміст та обсяг якої 

визначають фізичні чи юридичні особи на власний розсуд, перелік відомостей, 

що є банківською таємницею, визначається виключно законом». При цьому, 

згаданий автор робить висновок про те, що «банківська таємниця охоплює 

набагато ширше коло відомостей, ніж комерційна таємниця, і по суті 

«поглинає» її» [188]. Однак з таким висновком погодитися не можна з 

наступних підстав.  

Комерційна таємниця є більш широким поняттям, аніж банківська 

таємниця, що обумовлено як суб‘єктним складом цих різновидів 

правовідносин, так і обсягом відомостей, які складають предмет цих таємниць. 

Комерційна таємниця виникає за рішенням будь-якого суб‘єкта 

господарювання, який у тому числі є повноважним самостійно визначити, які 

саме відомості будуть віднесені до її предмету, виходячи з їх комерційної 

цінності. Говорячи про комерційну таємницю, Сляднєва Г. О. зазначає, що 

закріплення усіх видів інформації, що входить до складу комерційної таємниці 

суб‘єкта господарювання, є неможливим через різноманіття відомостей, 

здатних мати комерційну цінність для суб‘єкта [409, 9]. Натомість, банківська 

таємниця стосується лише чітко визначених законом питань, пов‘язаних із 

певними фінансовими операціями, які здійснюються у рамках взаємодії 

банківської установи з клієнтом. Звертаючись до формулювання, яке 

міститься у ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», щодо 

того, що банківською таємницею, зокрема, є «відомості стосовно комерційної 

діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, 

зразків продукції та інша комерційна інформація», вбачається неточним його 
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сприйняття як такого, що підтверджує охоплення поняттям «банківська 

таємниця» поняття «комерційна таємниця». Йдеться про випадок, коли 

банківська установа, виконуючи певні фінансові операції, дізналася відомості, 

які становлять комерційну таємницю відповідного суб‘єкта господарювання. 

Таким чином, розголошення цих відомостей співробітником банку може 

кваліфікуватися як порушення саме банківської таємниці, виходячи з того, що 

такий співробітник дізнався відповідну інформацію саме у зв‘язку з 

виконанням своїх службових обов‘язків і взаємодією банківської установи з 

клієнтом щодо надання певних фінансових послуг. Як вірно відзначає 

Юрченко І. А., основу банківської таємниці складають відомості про клієнтів 

кредитної організації (в тому числі їх комерційна таємниця, відомості про 

особисте життя, а також інша інформація). Однак, будучи переданими 

кредитній організації, вони стають банківською таємницею [470, 120]. Утім, це 

не означає «поглинання» банківською таємницею комерційної таємниці. 

Обидві ці таємниці продовжують існувати паралельно, кожна щодо своїх 

суб‘єктів. Функціонуючи у якості банківської, кредитної організації, 

юридична особа володіє відомостями, які становлять предмет банківської 

таємниці. У той же час, здійснюючи власну господарську діяльність як 

юридична особа (суб‘єкт господарювання), вона може володіти також 

комерційною таємницею. Якщо особа порушила комерційну таємницю, 

здобувши певні відомості у якості працівника банківської установи у зв‘язку з 

взаємодією банківської установи з клієнтом щодо надання певних фінансових 

послуг, такі дії мають кваліфікуватися як порушення банківської таємниці. 

Якщо ж вона здійснила незаконне отримання відомостей, які входять до 

комерційної таємниці, наприклад, шляхом їх викрадення, ці дії є порушенням 

комерційної таємниці. Отже, співвідношення понять «комерційна 

таємниця» і «банківська таємниця» полягає у наступному: а) банківська 

таємниця охоплює собою усі визначені законом відомості, що були надані 

банківській установі клієнтом банку (у тому числі відомості про особисте 

життя, інформація, яка входить до комерційної таємниці клієнта банку тощо); 
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б) «банківська таємниця» є більш вузьким за значенням поняттям, аніж 

поняття «комерційна таємниця», що пов‘язане із віднесенням до предмета 

банківської таємниці лише конкретних, визначених законом відомостей, і 

виникненням банківської таємниці лише у конкретних різновидів юридичних 

осіб (банківських установ, кредитних організацій).  

Таким чином, вбачається вірним висновок, за якого банківська таємниця 

є різновидом комерційної таємниці, яка володіє багатьма ознаками останньої, 

утім, вирізняється за специфічним суб‘єктним складом і за предметом.   

Поняття інсайдерської інформації міститься у ч. 1 ст. 44 Закону 

України «Про цінні папери і фондовий ринок». З огляду на характеристики 

інсайдерської інформації [117, 211 – 216], що базуються, фактично, на двох 

ключових її ознаках: істотність і неоприлюдненість інформації, поняття 

«інсайдерської інформації» істотно відрізняється від закріплених 

законодавством України понять «інформації з обмеженим доступом», 

«комерційної таємниці» та «конфіденційної інформації», і співвідношення між 

ними є складним і неоднозначним. Частина інсайдерської інформації може 

становити комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, але інша 

частина підлягає розголошенню через вимоги щодо розголошення регулярної і 

особливої інформації про діяльність емітента [401, 5]. Позиція щодо того, що 

інсайдерська інформація частково може бути комерційною і банківською 

таємницею підтримується в літературі [див. наприклад: 117, 216 – 217; 44, 14; 

471, 261]. С. О. Харламова вірно відмічає про те, що якщо інсайдерська 

інформація одночасно виступає комерційною або банківською таємницею, то 

її розголошення або протиправне використання залежно від конкретних 

обставин справи має утворювати склад злочину, передбачений ст. 232-1 КК. 

Дії винних осіб не потребують додаткової кваліфікації за ст. 231 або ст. 232 

КК [453, 165].  

З огляду на вищенаведене, поняття «комерційна таємниця» охоплює 

собою поняття «банківська таємниця»; при цьому, частина інсайдерської 

інформації може бути предметом комерційної або банківської таємниці.  
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Предметом злочину, передбаченого ст. 232-2 КК України, виступає 

інформація про діяльність емітента, вказівка на яку безпосередньо міститься у 

кримінально-правовій нормі. У літературі було відзначено про відсутність у 

чинному законодавстві України чіткого порядку надання інвесторам в цінні 

папери інформації про діяльність емітента, що обумовлює необхідність 

внесення змін та доповнень до регулятивного законодавства, що регулює 

відносини на фондовому ринку (ринку цінних паперів) [314, 939]. З 

урахуванням вказаного вище співвідношення, предметом злочину, 

передбаченого ст. 232-2 КК, може, серед іншого, бути інформація, яка 

становить предмет комерційної таємниці. Отже, варто виділити такі 

особливості предмету злочину, вказаного у ст. 232-2 КК. 

По-перше, кримінально-правова норма (ст. 232-2 КК), яка містить 

формулювання «інформація про діяльність емітента», «недостовірна 

інформація», безпосередньо вказує на вчинення злочину шляхом бездіяльності 

(ненадання інформації) або дії (надання неправдивої інформації), що означає, 

відповідно: а) відсутність впливу на предмет злочину (у випадку ненадання 

інформації); б) наявність впливу на предмет злочину, а саме – на достовірну 

інформацію про діяльність емітента, що здійснюється шляхом видозміни такої 

інформації і утворення недостовірної інформації (у випадку надання 

недостовірної інформації). З цього видається, що предметом злочину, 

передбаченого ст. 232-2 КК, виступає достовірна (справжня) інформація, на 

яку (в залежності від способу вчинення діяння) може здійснюватися або не 

здійснюватися вплив.  

По-друге, розгляд комерційної таємниці у якості правовідносин дозволяє 

встановити особливості взаємовідносин (соціальних зв‘язків) між 

правомочними суб‘єктами цих правовідносин щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності, які включають у себе, зокрема, права і обов‘язки 

цих суб‘єктів по відношенню один до одного, які стосуються встановленого 

порядку використання (у тому числі надання і отримання) інформації. Відтак, 

належний порядок використання інформації засновується на правомочностях 
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суб’єктів права інтелектуальної власності щодо об’єкта права 

інтелектуальної власності (комерційна таємниця). Зокрема, один із 

правомочних суб‘єктів цих правовідносин (інвестор, акціонер) має право 

доступу до комерційної таємниці, у тому числі право на отримання 

відомостей, які становлять її предмет; інший правомочний суб‘єкт (службова 

особа емітента) має фактичний доступ до цих відомостей і правомочність 

щодо їх використання, надання їх визначеним у законі особам (іншим 

правомочним суб‘єктам). Видозміна інформації і утворення неправдивої 

інформації пов‘язане із розривом соціальних зв‘язків. Така взаємодія між 

компонентами кримінально-правової охорони та їх взаємопов‘язаність 

засновується на особливостях об‘єкта права інтелектуальної власності, що 

характеризують його як предмет злочину. Як вірно відзначив В. Я. Тацій, із 

встановлення предмета злочину найчастіше і починається процес з‘ясування 

характеру самого посягання, а також способів його впливу на певний об‘єкт 

[422, 101].     

Об’єктивна сторона. 

Дослідження об‘єктивних ознак складу злочину дозволяє розкрити   

його особливості як конкретного акта поведінки суб‘єкта у вигляді дії або 

бездіяльності, що здійснюється у певній об‘єктивній обстановці, у певному 

місці в певний час [265, 110]. Саме цей елемент складу злочину є основою 

усієї конструкції складу злочину і кримінальної відповідальності [152, 40]. 

Важливо звернути увагу на конструктивні особливості кримінально-

правових норм, які передбачають відповідальність за злочини, що посягають 

на об‘єкти права інтелектуальної власності, які обумовлені характеристиками 

об‘єкта права інтелектуальної власності, що взятий під кримінально-правову 

охорону. У цьому контексті важливо, що об‘єкти права інтелектуальної 

власності, визначені у статтях 176, 177, 229 КК, як правило, мають конкретне 

матеріальне втілення у певну форму (матеріальний носій), що, у свою чергу, 

може бути (і, як правило, призначається для цієї мети) розповсюджений серед 

невизначеного кола осіб. У той же час, об‘єкти права інтелектуальної 
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власності, передбачені статтями 231, 232, 232-1, 232-2 КК, навпаки, можуть не 

мати конкретної матеріальної форми втілення і є такими, що орієнтовані на 

обмеження кола суб‘єктів їх використання; розповсюдження їх за межами 

кола цих суб‘єктів знецінює їх сутність і може мати наслідком припинення 

існування цих об‘єктів. З урахуванням цього, можна виявити деяку подібність 

у правових конструкціях кримінально-правових норм, а саме: 

1) диспозиції статей 176, 177, 229 КК, в основі побудови яких лежить 

конструкція «незаконні дії з об‘єктами права інтелектуальної власності або 

інше порушення права на них, якщо це спричинило відповідні суспільно 

небезпечні наслідки»; 

2) диспозиції статей 231, 232, 232-1, 232-2 КК, у яких йдеться про 

різновиди незаконних дій з «відомостями» або «інформацією», пов‘язані із її 

розповсюдженням поза межами кола правомочних суб‘єктів, а також із 

вчиненням інших незаконних дій (бездіяльності) з інформацією.  

З огляду на це, доцільним видається дослідження об‘єктивної сторони 

згаданих кримінально-правових норм з урахуванням цих конструктивних 

особливостей.  

Статті 176, 177, 229 КК України. 

Необхідно звернути увагу на використання у межах конструкцій 

вищезазначених кримінально-правових норм у багатьох випадках виразу 

«незаконний», що, передусім, позначає певні дії з об‘єктами права 

інтелектуальної власності, однак, поряд із цим, вказує і на інші важливі 

аспекти кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності. Важливо, що розуміння змісту поняття «законність» (і, відповідно, 

протиставленого йому формулювання «незаконний»), закріпленого у правових 

нормах, має засновуватися на його значенні, вираженому у системі політико-

юридичних вимог – нормах, що включає в себе: всезагальність права, 

виражена у необхідності розвинутого, досконалого законодавства – такого, 

при якому усі суспільні відносини, які потребують юридичного 

опосередкування, регулюються законом, а не свавіллям; верховенство 
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Конституції і законів, тобто підпорядкованість усіх інших нормативних та 

індивідуальних актів діючим законам, а усіх законів та інших актів державних 

органів – Конституції; рівність усіх перед законом, пред‘явлення усім 

учасникам суспільних відносин однаковим вимог, відсутність у кого-небудь 

привілеїв; наявність соціальних і юридичних механізмів, що забезпечують 

реалізацію прав (найсуворіше дотримання і виконання обов‘язків; 

безперешкодні можливості для використання суб‘єктивних прав); гарантоване, 

якісне застосування права, активна і рішуча боротьба з правопорушниками, 

невідворотність юридичної відповідальності для всіх, хто порушив закон; 

стабільність, стійкість правопорядку, ефективна робота всього механізму 

правового регулювання [6, 270]. В літературі бланкетна вказівка на 

незаконність діяння розглядається як така, що вказує на зв‘язок кримінального 

права з іншими галузями. З цих підстав, значення терміну «незаконний» 

розкривається як здійснення винним діянь всупереч забороні або порядку їх 

здійснення, установленому нормативними актами інших галузей права [301, 

88 – 93]. Наприклад, у ст. 1 Закону України «Про особливості державного 

регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, 

експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування», формулювання 

«незаконний» розкрито як здійснення певних дій, що не відповідають вимогам 

цього Закону. Отже, вказуючи на незаконність дій у ст. 203-1 КК України, 

законодавець відсилає до законного порядку виконання таких самих 

різновидів дій.  

Така бланкетна вказівка відноситься до ознак складу злочину, 

конкретний зміст якої залежить від іншої, у більшості випадків, підзаконної 

норми, яка відноситься до іншої галузі права. На прикладі тлумачення поняття 

«незаконний» у межах складу злочину, що стосується незаконного затримання 

особи, показано таким чином: «вказівка на «незаконність» тут означає, що під 

цю статтю КК підпадає не усяке затримання, а лише таке, що не передбачено у 

якості правомірного кримінально-процесуальним законодавством» [467, 64 – 

66]. З цього вбачається, що застосування формулювань «законний» чи 
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«незаконний» у кримінально-правових нормах орієнтовано не лише на 

позначення характеру певних дій (бездіяльності) (тобто належності їх до 

законних або незаконних з точки зору виключно відповідності закону), але й 

вказує на спеціальний закріплений законодавством порядок виконання певних 

дій, наявність відповідних прав та обов‘язків суб‘єктів правовідносин тощо. 

Отже, наприклад, формулювання «незаконне використання» об‘єкта права 

інтелектуальної власності може означати: «використання об‘єкта з 

порушенням закону (законодавства)», «порушення встановленого (належного) 

порядку використання об‘єкта», «використання об‘єкта з порушенням прав 

правоволодільця», «використання об‘єкта неналежною особою». Через це 

окремі автори розглядають режим законності створення та використання прав 

на об‘єкти прав інтелектуальної власності як окрему складову частину 

механізму правового регулювання захисту цих прав [448, 9]. Крім того, 

розглядаючи питання адміністративної відповідальності за незаконне 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності, в літературі 

звертається увага на наступні аспекти розуміння таких дій, що потребують: 

аналізу відповідних законів, які регулюють майнові й особисті немайнові 

права інтелектуальної власності; врахування особливостей норм закону, які 

визначають як заборону використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності, так і дозволяють за певних умов використовувати такі об‘єкти; 

оцінки видів предмета правопорушення [291, 4].  

З урахуванням цього, формулювання «незаконний» стосовно діянь щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності в кримінально-правовій нормі: а) 

застосовується для визначення характеру суспільно небезпечних дій; б) вказує 

на наявність правової охорони об‘єкта права інтелектуальної власності і 

необхідність звернення до відповідних законодавчих актів; в) вказує на 

існування правовідносин інтелектуальної власності, у межах яких наявним є 

об‘єкт, суб‘єкти, взаємні права та обов‘язки [253, 153 – 154.]. Орієнтуючись на 

заборону розширеного тлумачення кримінального закону, вбачається, що за 
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відсутності вказівки на незаконне використання відповідного об‘єкта зміст 

кримінально-правової норми не дозволяв би виявити зазначені особливості
1
. 

Отже, конструкції статей 176, 177 та 229 КК України, що визначають 

об‘єктивною стороною цих кримінальних правопорушень «незаконні дії з 

об‘єктами права інтелектуальної власності або інше порушення права на них, 

якщо це спричинило відповідні суспільно небезпечні наслідки», вказують на:  

а) вчинення незаконних діянь (тобто діянь, що є незаконними самі по 

собі, за своїми властивостями) щодо охоронюваного об‘єкта права 

інтелектуальної власності (наприклад, умисне знищення об‘єкта права 

інтелектуальної власності); 

б) використання об‘єкта права інтелектуальної власності з порушенням 

закону (законодавства) або вчинення дій, що за своїми властивостями можуть 

бути законними, але вчиняються з порушенням встановленого (належного) 

порядку використання такого об‘єкта;  

в) використання об‘єкта права інтелектуальної власності чи вчинення 

інших дій, бездіяльності щодо такого об‘єкта з порушенням прав належного 

суб‘єкта права інтелектуальної власності (правоволодільця); 

г) використання об‘єкта чи вчинення інших дій, бездіяльності щодо 

такого об‘єкта неналежною особою (яка не є суб‘єктом права інтелектуальної 

власності); 

ґ) інше порушення права на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної 

власності. 

Формулювання статей 176, 177, 229 КК можна умовно поділити на такі 

групи: 

                                                           
1
 Примітка. 

У зв'язку з цим, слід не погодитись із Г. З. Яремко, яка зазначає, що вказівки на незаконність 

(протизаконність) чи протиправність суспільно небезпечного умисного діяння не несуть змістовного 

навантаження, оскільки умисне діяння – завжди незаконне, а тому такі бланкетні відсилки повинні бути 

виключені [472, 159]. Г. З. Яремко відзначає, що вказівки на законність, правомірність тих чи інших 

охоронюваних відносин видаються недоречними, фактично, тавтологією, оскільки така їх ознака «вплетена» в 

зміст і соціальну сутність кримінально-правової охорони [473]. Утім, зміст формулювання, яким 

позначаються ті чи інші «незаконні дії» не обмежується виключно вказівкою на «законність, правомірність», 

про що було відзначено мною вище. Слід відзначити, що на даний час в Особливій частині КК України 

формулювання щодо незаконності міститься у 90 статтях і позначає діяння, які крім їх незаконної форми 

вияву, можуть мати також і законну форму (наприклад, статті 134, 138, 142, ч. 4 ст. 143, статті 145, 146, 149, 

151, ч. 4 ст. 157, ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 158, статті 158-1, 158-2, 162, 169 та ін.). 
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- формулювання, що вказують на конкретні різновиди суспільно 

небезпечних дій, перелік яких міститься безпосередньо у кримінально-

правовій нормі (незаконне відтворення, розповсюдження; незаконне 

тиражування та розповсюдження; камкординг, кардшейрінг; незаконне 

використання; привласнення авторства); 

- формулювання загального характеру, які вказують на інші різновиди 

суспільно небезпечних діянь без конкретизації різновидів суспільно 

небезпечних дій чи бездіяльності (порушення права; фінансування). 

Формулювання, віднесені до першої групи, конструюються у 

диспозиціях кримінально-правових норм наступним чином: 

а) за допомогою поєднання терміну «незаконний» з терміном, який 

позначає відповідні дії (незаконне відтворення, розповсюдження; незаконне 

тиражування та розповсюдження; незаконне використання); 

б) шляхом вказівки на термін, що сам по собі позначає незаконну дію 

(камкординг, кардшейрінг; привласнення авторства). 

Щодо поєднання терміну «незаконний» із формулюванням, що позначає 

певні дії, слід погодитись із Берзіним П. С., який, розглядаючи поняття 

«незаконне використання», що використовується у диспозиції ст. 229 КК, 

відзначив: «у результаті у створеному термінологічному звороті 

спостерігається певний взаємовплив цих двох термінів («незаконне» і 

«використання»). Поєднуючи їх значення, зворот, в якому термін «незаконне» 

використовується для позначення способів використання чужого знака для 

товарів і послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування та маркування 

товару, набуває кримінально-правового забарвлення» [28, 123]. Подібний 

взаємозв‘язок проглядається і в інших наведених формулюваннях, кожне з 

яких позначає відповідний спосіб відтворення, розповсюдження, 

використання того чи іншого охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної 

власності. 

  Слід відзначити про те, що саме особливості об‘єкта права 

інтелектуальної власності є визначальними для конструювання об‘єктивної 
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сторони розглядуваних злочинів. З огляду на це, тлумачення цих положень 

вимагає звернення до регулятивного законодавства, що стосується таких 

об‘єктів.  

Об‘єктивна сторона діяння, передбаченого ст. 176 КК, включає в себе 

такі різновиди суспільно небезпечних посягань на об‘єкти авторського права і 

суміжних прав, як: незаконне відтворення, розповсюдження, незаконне 

тиражування та розповсюдження, камкординг, кардшейрінг. 

Значення цих термінів визначається шляхом звернення до положень ст. 

1 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Проте, термін 

«тиражування» (вказаний у ст. 176 КК) вживається лише у ст. 3 Закону 

України «Про кінематографію» (у межах тлумачення терміну «вихідні 

матеріали фільму»), згідно з якою він визначений як «виготовлення 

фільмокопій». У ст. 1 Закону України «Про видавничу справу» міститься 

визначення терміну «тираж (наклад)», під яким розуміється кількість 

виготовлених примірників видання. Однак, очевидно, що зміст цих визначень 

обмежується сферою застосування зазначених законодавчих актів, отже, не 

відноситься до інших об‘єктів авторського права і суміжних прав. 

З огляду на це, видається, що перелік суспільно небезпечних діянь, 

визначений у ст. 176 КК, включає в себе: 

-  діяння, пов‘язані із виготовленням примірників (копій) охоронюваних 

об‘єктів авторського права і суміжних прав; 

- діяння, пов‘язані із наданням доступу до охоронюваних об‘єктів 

авторського права і суміжних прав. 

Це означає, що кримінально-правова заборона у цій частині (тобто у 

частині, що позначена формулюваннями першої групи) покликана 

забезпечувати належний порядок використання охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності, що включає в себе дві складові: а) визначений 

законодавством порядок виготовлення примірників (копій) охоронюваних  

об‘єктів авторського права і суміжних прав; б) визначений законодавством 

порядок використання цих об‘єктів (у тому числі надання доступу до них 



197 
 

будь-яким способом і у будь-якій формі, їх продаж тощо). До речі, той факт, 

що відтворення об‘єкта права інтелектуальної власності (повністю або 

частково) є різновидом його використання, так само як і переробка такого 

об‘єкта, підтверджується наявною судовою практикою, про що було 

відзначено в оглядовому листі Вищого Господарського Суду України від 

17.04.2006 р. N 01-8/846 [339].  

У той же час, відповідно до ст. 50 Закону України «Про авторське право 

і суміжні права», перелік дій, що порушують авторське право і суміжні права є 

значно ширшим.  

Ці положення, окрім визначення переліку порушень авторських і 

суміжних прав, визначають два важливих аспекти правової охорони 

об’єктів права інтелектуальної власності, на які варто звернути увагу. 

Зокрема, вищезазначені порушення вказують на: 

а) неправомірні дії з об‘єктами права інтелектуальної власності, які вже 

набули правового статусу охоронюваних об‘єктів авторського права і 

суміжних прав, але не ще були оприлюднені, опубліковані, введені в обіг 

(опублікування, оприлюднення); 

б) неправомірні дії з примірниками об‘єктів права інтелектуальної 

власності, що вже були введені в обіг (відтворення, ввезення, вивезення, 

розповсюдження, камкординг, кардшейрінг та ін.). 

Орієнтуючись на це, кримінально-правова заборона, визначена у ст. 176 

КК, у частині, що позначена формулюваннями, які вказують на конкретні 

різновиди суспільно небезпечних дій, забезпечує як кримінально-правову 

охорону об‘єктів, які вже були введені в обіг (розповсюдження, тиражування, 

камкординг, кардшейрінг), так і може стосуватися об‘єктів права 

інтелектуальної власності, які вже набули правового статусу охоронюваних 

об‘єктів авторського права і суміжних прав, але не ще були оприлюднені, 

опубліковані, введені в обіг (відтворення). Однак, інші посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності охоплюються формулюванням «інше 

порушення права».  
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Формулюваннями ст. 177 та ст. 229 КК, що вказують на конкретні 

різновиди суспільно небезпечних посягань на вказані у цих нормах об‘єкти 

права інтелектуальної власності, є: «незаконне використання» (статті 177, 229) 

і «привласнення авторства» (ст. 177).  

Орієнтуючись на характеристики поняття «незаконне використання», 

розкриті П. С. Берзіним стосовно об‘єктів права інтелектуальної власності, 

передбачених у ст. 229 КК [28, 133], можна відзначити про те, що 

встановлення його змісту у тому числі щодо об‘єктів права інтелектуальної 

власності, визначених у ст. 177 КК (так само, як і тих, що передбачені у ст. 229 

КК), потребує звернення до законодавчих положень, які: а) взагалі 

забороняють використання цих об‘єктів; б) дозволяють їх використання, але за 

наявності певних підстав. Варто також додати, що визначення змісту поняття 

«незаконне використання» потребує врахування положень законодавства, які 

містять прямі вказівки на законність використання тих чи інших об‘єктів (див. 

підрозділ 1.2.).  

Сукупність дій, які охоплюються поняттям «використання», 

визначається у законодавстві в залежності від об‘єкта права інтелектуальної 

власності. При цьому, важливим є використання саме об‘єкта права 

інтелектуальної власності. Відтак, для позначення незаконних дій щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності неточним видається формулювання 

щодо незаконного використання предметів [267, 252], що стосується, скоріше, 

матеріальних носіїв, а не охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної 

власності. Виключенням з цього є випадки використання речей, предметів 

матеріального світу, створених за допомогою чи з використанням 

(застосуванням) об‘єктів права інтелектуальної власності, про що, наприклад, 

зазначено в оглядовому листі Вищого Господарського Суду України від 

14.02.2007 р. N 01-8/78 [335]. 

На нормативному рівні різновиди використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності представлені, наприклад, у ст. 28 Закону України 

«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 20 Закону України «Про 
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охорону прав на промислові зразки», ст. 16 Закону України «Про охорону прав 

на компонування напівпровідникових виробів», ст. 1 Закону України «Про 

охорону прав на сорти рослин», ст. 16 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг», ст. 17 Закону України «Про правову охорону 

географічних зазначень». Крилова К. М. вірно зауважує про те, що, загалом, 

перелік способів використання не є вичерпним, а використання цих об‘єктів 

права інтелектуальної власності може здійснюватися тільки за згодою 

(дозволу) патентовласника або без його згоди у випадках, спеціально 

передбачених законом [275, 123]. Утім, кримінально-правове значення має не 

тільки факт здійснення певних дій щодо охоронюваного об‘єкта права 

інтелектуальної власності без згоди належного суб‘єкта права інтелектуальної 

власності, але й зміст виконуваних дій чи бездіяльності, що потребує 

встановлення змісту поняття «використання» об‘єкта права інтелектуальної 

власності. 

Видається, що зміст терміну «використання» може так чи інакше 

різнитися в залежності від виду об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Наприклад, щодо збірників може вчинятися незаконна компіляція, щодо 

відтворення фонограми інколи використовується термін «підроблення» або 

«повторення оригінального примірника», щодо музичного твору – термін 

«запис» [198, 117] і т.д. У судовій практиці вживаються різні формулювання 

для позначення фактів використання об‘єктів авторського права. Наприклад, в 

оглядовому листі Вищого Господарського Суду України від 17.04.2006 р. N 

01-8/846 [339] визначено про «використання твору шляхом його відтворення 

(повністю або частково)» «переробку» твору та «створення похідного твору». 

У той же час, в оглядовому листі Вищого Господарського Суду України від 

22.01.2007 р. N 01-8/25 [340] зроблено висновок про те, що використання 

комп‘ютерної програми в ході експлуатації серверів не є використанням твору 

в розумінні статті 441 Цивільного кодексу України. 
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З огляду на це, обсяг поняття «використання об’єкта права 

інтелектуальної власності» пов‘язаний із вчиненням таких можливих 

різновидів дій: 

1) створення (виготовлення, виробництво тощо) певних предметів, 

товарів та ін. за допомогою (із застосуванням, використанням) об‘єкта права 

інтелектуальної власності; 

2) переміщення об‘єктів права інтелектуальної власності та/або 

предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, 

використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності (зокрема, імпорт, 

ввезення, експорт, вивезення), у тому числі дії щодо перевезення, 

перенесення, пересилання таких об‘єктів
1
; 

3) продаж, пропонування до продажу
2
 об‘єктів права інтелектуальної 

власності та/або предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із 

застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; 

4) введення в оборот об‘єктів права інтелектуальної власності та/або 

предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, 

використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; 

                                                           
1
 Примітка. 

У п. 3 Постанови пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року N 4  «Про судову практику в 

справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 

судом акцентовано увагу на необхідності розрізняти дії, що охоплюються поняттям «перевезення» (які 

полягають в умисному переміщенні об‘єктів будь-яким видом транспорту), «перенесення» (під час якого 

транспорт не використовується; такі дії мають розглядатись як зберігання), а також «пересилання» (незаконне 

переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або в інший спосіб з одного 

місця в інше в межах території України) [366]. 
2
 Примітка. 

Під «пропонуванням до продажу» у літературі пропонується розуміти випадки здійснення підприємницької 

діяльності з продажу товарів, наприклад, що стосується розповсюдження компакт-дисків (із розміщеними на 

них об‘єктами права інтелектуальної власності). Знаходження товару на прилавку, на стенді має 

розцінюватися як публічна оферта [35, 88]. Ця позиція також була висловлена Вищим Арбітражним Судом 

Російської Федерації [191]. У той же час, не можна погодитись із тим, що такі дії є саме офертою, оскільки 

відповідно до ст. 641 ЦК України, пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін 

майбутнього договору, у той час як реклама або інші пропозиції, адресовані невизначеному колу осіб, є 

запрошенням робити пропозиції укласти договір, якщо інше не вказано у рекламі або інших пропозиціях. 

Отже, розміщення на стенді чи прилавку згаданого вище товару, скоріше, є запрошенням до оферти, але не 

самою офертою. Утім, такі дії, так чи інакше, дійсно можуть розцінюватися як пропонування до продажу, яке, 

однак, не обмежується вказаними вище діями, а може виявлятися у будь-яких проявах, що свідчать про намір 

відчужити як об‘єкт права інтелектуальної власності, що був створений законно, однак, пропонується до 

продажу без дозволу суб‘єкта права інтелектуальної власності, так і незаконно створений об‘єкт, що лише за 

зовнішніми ознаками є подібним до об‘єкта права інтелектуальної власності, однак, не охороняється законом, 

оскільки являє собою антицінність (наприклад, розміщення інформації про продаж у мережі Інтернет, у 

повідомленнях, що розсилаються через мобільні додатки тощо).   
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5) зберігання об‘єктів права інтелектуальної власності та/або предметів, 

товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, використанням) 

об‘єкта права інтелектуальної власності; 

6) відтворення (копіювання, переробка); 

7) безпосереднє застосування об‘єкта права інтелектуальної власності 

(застосування, використання); 

8) розміщення охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності 

на певних предметах, товарах (нанесення, запис тощо). 

Щодо розгляду пропонування до продажу у якості закінченого злочину 

слід надати деякі пояснення. Як правило, вчиненню такого діяння передує 

виконання певних дій з охоронюваним об‘єктом права інтелектуальної 

власності. Наприклад, у вироку Жовтневого районного суду м. 

Дніпропетровська від 27.06.2017 року у справі № 201/5996/17-к, провадження 

1-кп/201/300/2017, вказано про те, що особа за допомогою мережі Інтернет 

незаконно здійснила скачування комп‘ютерних програм, записала їх на диски 

ігрових приставок, після чого: «виклав у всесвітню мережу Інтернет об'яви 

про продаж» [68]. Отже, пропонування до продажу, фактично, розглядається у 

якості дії як одного з різновидів використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності, оскільки до продажу пропонується певний товар, що був створений 

із використанням охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності. З 

огляду на це, цілком доцільним видається кваліфікація таких дій як 

закінченого злочину.  

Аналіз судової практики, що стосується засудження осіб до 

кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, виявляє деякі неточності у розумінні судами 

поняття «використання» об‘єкта права інтелектуальної власності. Це, зокрема, 

виявляється у наступному:  

а) використання для опису ознак об’єктивної сторони подібних 

діянь формулювань різного змісту. Це стосується, зокрема: 1) формулювань, 

які використовуються для позначення об‘єктивної сторони злочинів, 
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передбачених ст. 176 КК України: а) незаконне розповсюдження [83; 102; 91; 

87; 75; 111; 84; 104; 97; 110; 74; 92; 57; 77; 89; 108; 90; 104; 96; 88; 109; 81; 73; 

68]; б) незаконне відтворення [87; 111; 112; 102; 92; 108; 71; 105; 78; 58; 81; 

101; 68]; в) порушення права [86; 112; 104; 79; 82; 94]; 2) формулювань, які 

використовуються для позначення об‘єктивної сторони злочинів, 

передбачених статей 177 та 229 КК України: а) незаконне використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності [62; 63; 70; 69; 99; 103; 72; 107; 60; 

445; 80;  76; 67; 100; 61; 59; 98]; б) порушення права на об‘єкти права 

інтелектуальної власності [66]. Найчастіше неоднозначно розуміються поняття 

«незаконне розпорядження», «незаконне використання», «незаконне 

відтворення», «збут». Наприклад, поняття «незаконне розпорядження» 

позначається у вироку Новозаводського районного суду м. Чернігова по справі 

751/10774/14, провадження №1-кп/751/303/14, терміном «незаконний збут» 

комп‘ютерної програми [83]; подібне також місце у вироку Смілянського 

міськрайонного суду Черкаської області від 15.04.2015 року по справі 

703/1790/15-к, провадження 1-КП/703/148/15р [102]; в іншому випадку [87] 

для позначення таких саме дій використовується формулювання 

«розповсюдження шляхом оплатного встановлення на комп‘ютер»; в іншому 

разі такі саме дії були визначені вже як «незаконне відтворення» [86]. У 

багатьох випадках поняття «відтворення» і «розповсюдження» розглядаються 

судами як тотожні [105; 58];  

б) ототожнення об’єкта права інтелектуальної власності із носієм 

інформації, на якому розміщений такий об’єкт. Таким чином, судами, 

відповідно, ототожнюються дії, пов‘язані із використанням об‘єктів права 

інтелектуальної власності, та дії, пов‘язані із використанням носіїв інформації, 

на яких розміщуються такі об‘єкти. Наприклад, у вироку Подільського 

районного суду м. Києва від 28.09.2018 року у справі 758/12401/18, 

провадження 1-кп/758/880/18, зазначено про те, що винний незаконно 

розповсюджував DVD-диски із записами на них кінофільмів. Описуючи дане 

діяння, суд кілька разів вказує на незаконне розповсюдження дисків для 



203 
 

лазерних систем зчитування, які містять ознаки контрафактності, однак 

пізніше зазначає, що примірники цих дисків є аудіовізуальними творами та 

відеограмами, а також комп‘ютерними програмами. Відповідно, це діяння 

було кваліфіковано за ч. 1 ст. 176 КК без жодної вказівки на ст. 203-1 КК 

«Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва» [91]. Подібним чином судами 

було розцінено продаж комп‘ютерних дисків із записаними на ними об‘єктами 

права інтелектуальної власності у якості незаконного відтворення і 

розповсюдження комп‘ютерних програм з кваліфікацією за ч. 1 ст. 176 КК без 

вказівки на ст. 203-1 КК в інших випадках [111; 84]; 

в) неточне розуміння поняття «порушення права», що виявляється у 

тому, що під цим формулюванням розуміється, власне, відтворення і 

розповсюдження об‘єктів права інтелектуальної власності [наприклад, 86; 112; 

104]. В окремих випадках судом взагалі не уточнюється, у чому саме полягали 

дії щодо порушення права, а лише зазначається про те, що таке порушення 

мало місце [79]. 

Слід зазначити, що в окремих випадках неточність в описі дій, що 

можуть охоплюватися поняттями «використання і розповсюдження» об‘єкта 

права інтелектуальної власності, полягають у неправильному зазначенні ознак 

об‘єктивної сторони посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності. 

Наприклад, у вироку Першотравневого районного суду м. Чернівці від 

11.12.2013 року у справі № 725/4481/13-к, зазначено про те, що винний 

шляхом продажу «чотирьох дисків за ціною 140 гривень, для лазерних систем 

зчитування, з примірниками програм …» незаконно розповсюдив виключні 

авторські права на них [89]. Проте, такий підхід викликає суттєві заперечення, 

оскільки винна особа, не будучи належним суб‘єктом права інтелектуальної 

власності, не може розповсюдити чи іншим чином передати будь-які права на 

об‘єкт права інтелектуальної власності.  

В іншому випадку судом взагалі не описано, у чому саме полягало 

порушення права на об‘єкт права інтелектуальної власності. Зокрема, у вироку 
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Суворовського районного суду м. Одеси від 20.02.2015 року у справі № 

523/1161/15-к, провадження 1-кп/523/193/15, зазначено про те, що особа «у 

невстановленому слідством місці та у невстановлений час придбав у 

невстановленої особи невстановлену кількість мобільних телефонів, з 

етикетками торгівельної марки «Samsung», з метою їх подальшого збуту на 

території України, після чого незаконно збув мобільний телефон марки 

«Samsung Gаlаху S4 model GТ-i9500ТV» ІМЕІ НОМЕР_1, ІМЕІ НОМЕР_2» 

[106]. Такі дії були кваліфіковані за ч. 1 ст. 229 КК України як незаконне 

використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 

кваліфікованого зазначення походження товару, хоча суд не зазначив, чи була 

етикетка підробною, на підставі чого судом було установлено, що дії щодо 

купівлі і продажу телефону є незаконним використанням знаку для товарів і 

послуг.   

Ці приклади свідчать про необхідність законодавчого уточнення поняття 

«використання» об‘єктів права інтелектуальної власності, що значно 

спростило би надання правової оцінки тих чи інших дій у правозастосовчій 

практиці.  

У той же час, як відзначив Вищий Господарський Суд України, 

вирішення питання про те, чи відбулося використання твору шляхом його 

відтворення (повністю або частково) або переробки та чи мало місце 

створення похідного твору як самостійного об‘єкта авторського права 

потребує спеціальних знань, а, отже, - призначення судової експертизи [339]. 

Так само, потребують встановлення шляхом проведення експертизи багато 

фактів щодо інших об‘єктів права інтелектуальної власності, зокрема: щодо 

корисних моделей – усі ознаки кожної із спірних запатентованих корисних 

моделей, що включені до їх формул, а також факт використання кожної з цих 

ознак [341] (подібна інформація потребує установлення і щодо винаходів); 

стосовно винаходів також потребує установлення шляхом проведення 

експертизи факт розробки та виготовлення продукту із застосуванням 

запатентованого винаходу [335]; щодо промислових зразків – новизна; при 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908797/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908797
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цьому, для визнання промислового зразка новим має значення відсутність 

загальнодоступності саме сукупності його суттєвих ознак, а не кожної з цих 

ознак окремо [342] та ін.    

Із зазначеного вище вбачається, що поняття «використання об‘єкта 

права інтелектуальної власності» пов‘язане із здобуттям особою, яка 

використовує такий об‘єкт чи іншою особою, корисних властивостей 

останнього, за допомогою яких задовольняються охоронювані законом 

інтереси належного суб‘єкта права інтелектуальної власності, пов‘язані із 

таким об‘єктом. Утім, різновиди використання визначаються саме з 

урахуванням ознак охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності.   

Це пов‘язано із тим, що використання об‘єкта права інтелектуальної власності 

(у якій би формі воно не відбувалося) супроводжується реалізацією 

(об‘єктивним проявом) ознак чи властивостей об‘єкта, що використовується.  

В залежності від суб‘єкта вчинення діяння незаконне використання 

може бути здійснене як учасником правовідносин інтелектуальної власності, 

так і будь-якою іншою особою. 

З урахуванням цього, під незаконним використанням об’єкта права 

інтелектуальної власності слід вважати такі різновиди дій: 

1) незаконне використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, що вчиняється будь-якою особою: 

а) використання (тобто вчинення будь-яких дій, визначених вище, які 

утворюють поняття «використання») об‘єкта права інтелектуальної власності 

без дозволу власника патенту чи іншого належного суб‘єкта права 

інтелектуальної власності; б) використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності не у встановленому законодавством порядку (наприклад, з 

порушенням вимог укладеного із власником договору). Враховуючи те, що 

право на використання об‘єкта права інтелектуальної власності представляє 

собою можливість автора (створювача об‘єкта або іншого законного 

правоволодільця) самостійно вирішувати питання щодо надання третім особам 

доступу до об‘єкта права інтелектуальної власності, обрання способів, за 
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допомогою яких об‘єкт права інтелектуальної власності буде 

використовуватися, а також включає в себе форму використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності (зокрема, об‘єкт може бути використаний у своїй 

власній формі чи у зміненій формі (наприклад, переклад чи переробка), з 

відтворенням матеріальної форми, в якій він був втілений (наприклад, 

перевидання книги) або без такого відтворення (наприклад, виконання)) [34, 

72], слід також включити до цього різновиду – використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності в іншій формі, ніж це передбачено договором з 

правовласником (наприклад, якщо договором передбачено відтворення 

об‘єкта авторського права у вигляді видання книги, тоді як відтворення було 

здійснено у виді створення кінематографічного твору); в) створення 

заборонених об‘єктів з використанням законно створених об‘єктів і/або їх 

використання таких незаконно створених об‘єктів (наприклад, створення 

знаку для товарів і послуг на підставі законно створеного і зареєстрованого 

знаку для товарів і послуг; використання зазначень походження товару, що є 

неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо 

дійсного географічного місця походження товару, використання знаку для 

товарів і послуг, за допомогою якого можна ввести в оману щодо особи, яка 

виробляє товари чи надає послуги, або схожого із зареєстрованим знаком, 

якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати). До 

таких випадків також слід віднести і використання промислового зразка при 

виготовленні певних товарів, про що неодноразово відмічалося у судовій 

практиці [62; 63]. 

2) незаконне використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, що може вчинятися суб’єктом права інтелектуальної 

власності: 

а) використання винаходу (корисної моделі), промислового зразку 

власником патенту за своїм розсудом, але з порушенням прав інших власників 

патентів; б) використання секретного винаходу (корисної моделі) власником 

патенту без додержання вимог Закону України "Про державну таємницю" та 
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без погодження із Державним експертом; в) порушення одним із співвласників 

умов угоди між співвласниками патенту щодо використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності (ст. 28 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», ст. 20 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки», ст. 16 Закону України «Про охорону прав на 

компонування напівпровідникових виробів» та ін.).  

Формулювання «привласнення авторства», що міститься у ст. 177 КК, 

що, переважно, вживається у законодавстві для позначення незаконних дій. 

Дієслово «привласнювати» визначається як «робити що-небудь своєю 

власністю; присвоювати чуже; видавати що-небудь за своє; приписувати собі 

щось, чого насправді немає» [46, 379]. У значенні «робити що-небудь своєю 

власністю» (що може бути як правомірним, так і неправомірним) цей термін 

вживається у регулятивному законодавстві, наприклад, у Цивільному кодексі 

України поняття «привласнення» вжито для визначення одного із способів 

правомірного набуття права власності (ст. 333 «Привласнення 

загальнодоступних дарів природи») [318, 553]. У КК України формулювання 

«привласнення» вживається у значеннях «присвоювати чуже; видавати що-

небудь за своє; приписувати собі щось, чого насправді немає», тобто для 

позначення саме незаконних дій (наприклад, статті 191, 193, 262, 308 КК 

України). У цьому аспекті у ст. 177 КК це поняття вказує не тільки на 

суспільно небезпечний і протиправний характер відповідних дій, але й на 

особливість об‘єктів права інтелектуальної власності як результатів 

інтелектуальної творчої діяльності, що нерозривно пов‘язані із автором 

(створювачем) і обов‘язково характеризуються сукупністю майнових і 

немайнових прав. Таким чином, вказівка законодавця на привласнення 

авторства безпосередньо позначає немайнові характеристики охоронюваного 

об‘єкта права інтелектуальної власності. Щодо окремих об‘єктів це 

підкреслюється і положеннями регулятивного законодавства. Наприклад, у ст. 

53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» зазначено про те, що 

привласнення авторства є порушенням особистих немайнових прав 
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інтелектуальної власності на сорт рослин. Утім, це не означає, що таке діяння 

не пов‘язане із утворенням негативних змін у правах, свободах та інтересах 

суб‘єкта права інтелектуальної власності майнового характеру. Незаконне 

здобуття авторства на об‘єкт права інтелектуальної власності має наслідком 

можливість здобуття корисних властивостей від цього об‘єкта, а, отже, - 

отримання вигоди від впровадження його в оборот і використання.  

Зміст формулювання «привласнення авторства» передбачає вчинення 

будь-яких дій щодо незаконного здобуття авторства на об’єкт права 

інтелектуальної власності. До таких дій, зокрема, можуть бути віднесені 

наступні: 

- подання заявки на одержання охоронного документа на об‘єкт права 

інтелектуальної власності із зазначенням неправдивих відомостей щодо автора 

(створювача) об‘єкта та/або складення і подання відповідних документів, що 

містять такі відомості (це діяння може вчинятися при одержанні охоронного 

документа за національним та/або міжнародним законодавством); 

- підроблення охоронного документа на об‘єкт права інтелектуальної 

власності (зокрема, що стосується зазначення відомостей про автора 

(створювача) такого об‘єкта); 

- укладення документів щодо надання дозволу на використання об‘єкта 

права інтелектуальної власності, ліцензійних та інших договорів щодо 

передачі прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності чи 

надання дозволу на використання об‘єкта у якості автора або уповноваженої 

автором особи без наявності таких повноважень; 

- безпідставне зазначення себе у якості автора (створювача) об‘єкта 

права інтелектуальної власності у офіційних та будь-яких інших документах (у 

тому числі у випадку не зазначення відомостей про інших співавторів); 

- створення певних об‘єктів права інтелектуальної власності, предметів 

матеріального світу, товарів тощо з використанням об‘єкта права 

інтелектуальної власності, права на які належать іншій особі (без згоди такої 
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особи) і зазначення себе у якості автора (створювача) таких об‘єктів, 

предметів, товарів тощо; 

- вчинення будь-яких інших дій, що полягають у тому, що особа видає 

себе за автора (створювача) об‘єкта права інтелектуальної власності 

(наприклад, продаж товару, створеного за допомогою винаходу, патент на 

який належить іншій особі, у якості власного авторського товару). 

Звернувшись до практики інших держав щодо кримінальної 

відповідальності за присвоєння авторства, можна відзначити, що цей спосіб 

порушення прав суб‘єкта права інтелектуальної власності передбачає: 

оголошення себе автором чужих винаходу, корисної моделі чи промислового 

зразка, отримання патенту особою, яка не внесла особистого творчого вкладу 

у створення вказаних об‘єктів права інтелектуальної власності, у тому числі 

особою, яка надала тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу, 

або тільки сприяла оформлення прав на них [373]. В юридичній літературі 

вірно відзначено про те, що в основі цього порушення лежить право 

визнаватися автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, яке є 

невідчужуваним і таким, що не передається іншим особам, та таким, відмова 

від якого є неможливою [275, 126]. З цих підстав, в окремих випадках 

незаконне одержання патенту на винахід, корисну модель не являє собою 

привласнення авторства, оскільки право на одержання патенту має як автор 

(винахідник), так і інша особа [275, 127] (наприклад, заявник, якому автор 

передав майнові права на підставі договору). Таким чином, у разі незаконного 

одержання патенту на винахід привласнення авторства має місце лише тоді, 

коли внаслідок реєстрації права на об‘єкт права інтелектуальної власності 

заявником були подані неправдиві відомості щодо автора (створювача) 

об‘єкта.   

Важливо також зауважити про те, що недоліком ст. 176 КК слід визнати 

відсутність у диспозиції цієї кримінально-правової норми законодавчої 

вказівки на привласнення авторства чи рівнозначного із нею формулювання. 

Аналіз кримінально-правових норм дозволяє дійти висновку, що законодавцем 
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виділяються найбільш поширені і значущі різновиди суспільно небезпечних 

посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності шляхом безпосередньої 

вказівки на них у кримінально-правовій нормі. Відтак, охоплення такого 

діяння як плагіат загальним формулюванням щодо «іншого порушення права» 

видається недостатнім з огляду на надзвичайну поширеність цього 

негативного явища у сучасному суспільстві [343, 16;  439, 4 – 5], а також на 

його суспільну небезпеку і негативні наслідки, що спричиняє це явище у 

суспільстві [463, 65; 391, 182 – 183]. Такі діяння, як відзначає Кузьміна І. К., 

стосуються права свободи творчості і, відтак, відносяться у більшій мірі не до 

соціально-економічних, а до культурних, творчих, духовних прав громадян 

[277, 67]. З огляду на це, цілком обґрунтованою і доцільною видається 

конкретизація цього суспільно небезпечного діяння у кримінально-правовій 

нормі (ст. 176 КК) шляхом прямої вказівки на «плагіат». У літературі 

розрізняються форми плагіату залежно від способу його вчинення: плагіат, не 

пов‘язаний із примусом автора; плагіат, пов‘язаний з примусом автора, який 

передбачає примус до співавторства та примус до відмови від авторства [439, 

5]. Однак, варто відзначити, що примус до співавторства не обов‘язково 

пов‘язаний із плагіатом. Так, він може виражатися у примусі автора додати до 

створеного ним тексту текст, створений іншою особою. Крім того, примус при 

написанні твору може не обов‘язково пов‘язуватися із здобуттям певною 

особою співавторства у цьому творі, але й, наприклад, бути направленим на 

втручання у свободу творчості, у вільне вираження автором своїх думок і 

позицій. Останнє, зокрема, має місце у разі, якщо автор внаслідок такого 

примусу вимушений зазначати у власному творі, що він погоджується або не 

погоджується з певними думками (наприклад, у науковій роботі).  

У той же час, криміналізація подібних діянь має бути орієнтована 

виключно на такі прояви посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

що є суспільно небезпечними і достатньо поширеними у суспільстві. Як вірно 

відзначає Д. О. Балобанова, недоліки кримінально-правової законотворчості, 

витрати криміналізації можуть привести до двох протилежних, але однаково 
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небажаних наслідків: наявності прогалин у кримінальній караності або, 

навпаки, до її надмірності [21, 56 – 57]. З цих підстав, вважаю, що слід 

розрізняти примус до автора, що полягає у примусовому співавторстві чи 

відмові від авторства (які є суспільно небезпечними), а також примус, 

пов‘язаний із вимогою зазначення у власному творі, що він погоджується або 

не погоджується з певними думками (наприклад, у науковій роботі), що, по 

суті, є порушенням свободи творчості. Утім, останнє діяння, на мій погляд, не 

володіє суспільною небезпекою, оскільки полягає у певному обмеженні прав 

автора, однак, не має наслідком ані виключення творця об‘єкта права 

інтелектуальної власності з правовідносин інтелектуальної власності, ані 

неправомірного включення до цих правовідносин третіх осіб. Відтак, 

вбачається доцільним передбачити відповідальність за це діяння у вигляді 

адміністративного правопорушення.   

Водночас, недоцільною вбачається пропозиція О. Крижного щодо 

криміналізації вимагання передачі майнових прав інтелектуальної власності на 

засоби індивідуалізації шляхом доповнення відповідним формулюванням ст. 

229 КК України [258]. Цю думку підтримав В. Б. Харченко, хоча і відзначив, 

що такі дії можуть кваліфікуватися за ст. 355 КК як примушування до 

виконання або невиконання цивільно-правових зобов‘язань і (якщо це 

пов‘язано із використанням об‘єкта права інтелектуальної власності) – за 

сукупністю злочинів [454, 237]. Утім, ані Крижний О., ані Харченко В. Б. не 

навели жодного випадку, який би свідчив про те, що подібні діяння є 

розповсюдженими або хоча б інколи мають місце. Враховуючи той факт, що 

об‘єктом  кримінально-правової охорони виступають вже створені об‘єкти 

права інтелектуальної власності (тобто знаки для товарів і послуг, фірмові 

найменування, географічні зазначення походження товарів, які є вже 

зареєстрованими у встановленому законом порядку), сумнівним видається 

можливість саме вимагання щодо передачі прав на них. Судова практика 

також свідчить про те, що розповсюдженим проявом посягань на засоби 

індивідуалізації товарів і послуг є їх незаконне використання [333; 336], 
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натомість, не наводить жодного випадку вчинення вимагання передачі прав на 

них. Відтак, криміналізація такого діяння, на мою думку, вбачається 

недоцільною.  

Бондарев М. Ю. вказує про те, що примус до співавторства може 

виражатися у здійсненні впливу будь-яким способом (у тому числі шляхом 

насилля, погроз настання несприятливих для потерпілого наслідків) з метою 

одержати його згоду на включення інших осіб (які не внесли особистого 

творчого внеску у створення об‘єктів права інтелектуальної власності) у 

співавтори готових чи таких, що розробляються, винаходів, корисних моделей 

чи промислових зразків, тобто укласти договір, що дозволить цим особам 

одержати авторські права [35, 118]. Утім, примус до співавторства не 

обов‘язково спрямований і завершується укладенням будь-яких договорів. Це 

діяння може відбуватися шляхом фактичного включення інших осіб у якості 

співавторів відповідних об‘єктів права інтелектуальної власності, що може, 

наприклад, призвести до публікації твору у співавторстві або у поданні заявки 

і одержання реєстраційного документа на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок тощо на усіх осіб, зазначених у якості співавторів.  

Отже, видається необхідним внести відповідні зміни до положень статей 

176, 177 КК України і викласти їх у новій редакції. 

Розглянемо формулювання статей 176, 177, 229 КК України, 

віднесені до другої групи, а саме - формулювання загального характеру, 

які вказують на інші різновиди суспільно небезпечних діянь без 

конкретизації різновидів суспільно небезпечних дій чи бездіяльності 

(порушення права; фінансування). 

По-перше, законодавча конструкція «порушення права» є більш 

загальним, родовим поняттям по відношенню до усіх інших різновидів 

посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, перелічених у згаданих 

статтях КК. Це співвідношення проявляється у наступному: 

1) у формулюванні, яким позначається порушення права; відтак, вказівка 

законодавця на «інше умисне порушення права» безпосередньо вказує на те, 
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що усі інші перелічені у кримінально-правовій нормі різновиди посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності також є порушенням права; 

2) у співвідношенні назви і змісту статей 176 і 177 КК. Це виявляється у 

більш загальному формулюванні назви статті 177 «Порушення прав на 

об‘єкти» і статті 176 «Порушення авторського і суміжних прав» та їх 

конкретизованому змісті, у межах якого відображено конкретні 

формулювання, що позначають різновиди посягань на охоронювані об‘єкти 

права інтелектуальної власності, а також формулювання загального характеру. 

Натомість, ст. 229 сконструйована законодавцем дещо інакше: на відміну від 

назви статті, що позначає лише один із різновидів посягань на охоронювані 

об‘єкти права інтелектуальної власності, зміст кримінально-правової норми 

містить у собі вказівку на «інше порушення права на ці об‘єкти», що слід 

визнати недоліком кримінально-правової норми, який потребує зміни. 

По-друге, формулювання «порушення права» одночасно являє собою 

визначення як процесу, так і результату. У тлумачному словнику поняття 

«порушення» визначається у різних значеннях: як дія, вчинок, що суперечить 

правовим чи морально-етичним нормам, законному наказу, розпорядженню; 

як відступлення від норм, правил; відхилення в ході, процесі розвитку, 

функціонування чого-небудь; відступлення від чогось установленого, 

узвичаєного; припинення, переривання якого-небудь процесу [46, 339 – 340] 

та ін. Порушення права як процес включає в себе вчинення дій чи 

бездіяльності, що супроводжується утворенням негативних змін в об‘єкті 

кримінально-правової охорони. При цьому, порушення права як результат 

означає настання негативних змін в об‘єкті кримінально-правової охорони 

після вчинення злочинного посягання і внаслідок вчинення самих тих дій чи 

бездіяльності, що включені до складу злочину. Отже, законодавча конструкція 

«порушення права», фактично, вказує на «будь-які дії чи бездіяльність, що 

призвели до порушення права», «будь-які дії чи бездіяльність, що порушують 

право». З огляду на це, слід не погодитись із позицією Майданевича А. Г., 

який вважає, що «поняття «незаконне використання» можливе в різних 
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формах та охоплює «інше умисне порушення» прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, є ширшим, охоплює й інші форми правопорушень» 

[291, 4 – 5]. 

По-третє, злочинне діяння «порушення права» охоплює собою як дії, 

так і бездіяльність. На обов‘язок суб‘єкта вчинити певні дії (що, відповідно, 

свідчить про можливість вчинення посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності шляхом бездіяльності) безпосередньо вказують окремі положення 

регулятивного законодавства (наприклад, ч. 2 ст. 30 Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 23 Закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки», ст. 51 Закону України «Про охорону прав 

на сорти рослин» тощо). Умисне порушення авторського права шляхом 

злочинної бездіяльності можливо і у випадку, якщо винна особа за 

домовленістю з автором (наприклад, на підставі укладеного між ними 

авторського договору або усної домовленості з автором) використовує твір 

науки, літератури чи мистецтва, однак, у порушення даної домовленості (умов 

договору) систематично не виплачує автору обумовленої винагороди за 

використання відповідного твору, що призвело до завдання йому матеріальної 

шкоди [199, 61]. 

Таким чином, законодавча конструкція «порушення права» означає 

вчинення будь-яких дій чи бездіяльності, що спричиняють визначені 

кримінальним законом суспільно небезпечні наслідки. Бездіяльність, зокрема, 

може виявлятися у: а) невиконанні покладеного законом обов‘язку; б) 

неналежному виконанні такого обов‘язку. У зв‘язку із цим, неточним 

видається розуміння поняття «порушення права» як такого, що охоплює лише 

ті прояви суспільно небезпечних дій чи бездіяльності, які прямо названі у 

регулятивному законодавстві у якості таких порушень [317, 554 – 559; 316, 

411 – 413; 312, 491 – 497]. Наприклад, у науково-практичному коментарі 

Кримінального кодексу України за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка 

відзначено про те, що під «іншим порушенням права» слід розуміти лише 

піратство, плагіат, ввезення на митну територію України примірників творів, 
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підроблення, зміна і вилучення інформації про управління правами без 

дозволу суб‘єктів авторського права і суміжних прав, публічне сповіщення 

об‘єктів авторського права і суміжних прав, а також вчинення дій, які 

порушують майнові права суб‘єктів авторського права і (або) суміжних прав, 

визначені статтями 15, 39, 40 і 41 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права», з урахуванням передбачених статтями 21 – 25, 42 і 43 

зазначеного Закону обмежень майнових прав [317, 554 – 555]. Однак, 

фактично, зазначаючи про «вчинення дій, які порушують майнові права 

суб‘єктів авторського права і (або) суміжних прав, визначені статтями 15, 39, 

40 і 41 Закону України «Про авторське право і суміжні права», автори згаданої 

праці безпосередньо вказали на можливість вчинення також і інших дій, які не 

визначені прямо Законом України «Про авторське право і суміжні права» та 

які можуть розцінюватися як «інше порушення права» за умови завдання ними 

відповідної шкоди. Крім того, саме виходячи із неточного або звуженого 

розуміння поняття «інше порушення права» окремі автори роблять сумнівний 

висновок про те, що «не є злочином вчинення дій, які порушують особисті 

немайнові права суб‘єктів авторського права і суміжних прав» [317, 555], інші 

– вказують на можливість порушення лише «особистих майнових прав» [312, 

491 – 497], хоча законодавча конструкція «інше порушення права», якщо це 

завдало відповідної шкоди, прямо не визначає, які саме різновиди порушень 

авторського права або суміжних прав можуть спричиняти настання суспільно 

небезпечних наслідків
1
.    

По-четверте, формулювання «порушення права» означає, що вичерпний 

перелік можливих суспільно небезпечних дій (бездіяльності) не 

визначений. Такий підхід цілком кореспондується із положеннями 

                                                           
1
 Примітка. 

Варто зауважити про недоцільність застосування формулювання «особисті майнові права» для позначення 

порушуваних прав суб‘єкта права інтелектуальної власності (див., наприклад, [312, 491 – 497]). Так, 

цивільним законодавством виділяються майнові та особисті немайнові права (ст. 1 ЦК України). При цьому, 

авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості розрізняються як особисті 

немайнові блага (ст. 201 ЦК України). Формулювання «особистий» застосовується в законодавстві саме щодо 

немайнових прав, оскільки позначає невіддільність цих прав від їх володільця, їх невідчужуваність від особи. 

Натомість, формулювання «особисті майнові права» не застосовується у законодавстві з огляду на іншу 

природу цих прав і можливість їх відчуження.  
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регулятивного законодавства, де зазначено про:  будь-яке посягання на права 

власника патенту (ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки»); будь-яке посягання на права власника зареєстрованого компонування 

(ст. 21 Закону України «Про охорону прав на компонування 

напівпровідникових виробів»); вчинення без дозволу особи, яка має майнові 

права інтелектуальної власності на сорт рослин, будь-яких дій по відношенню 

до цього сорту (ст. 53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин»); 

будь-яке посягання на права власника свідоцтва про реєстрацію права на 

використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару 

(ст. 23 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»); будь-

яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього 

Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що 

потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій (ст. 20 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). 

Окремо слід звернути увагу на посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, які є невіддільними від матеріального носія, в 

якому вони втілені. Вказана особливість цих об‘єктів обумовлює і специфіку 

окремих проявів суспільно небезпечних посягань на них. Поняття унікальності 

цих об‘єктів [33, 105] права інтелектуальної власності пов‘язане не тільки із 

творчим виразом індивідуальності їх створювача, але й із необхідністю їх 

особливої правової охорони, яка полягає у необхідності: а) заборони повного 

повторення оригінального примірника об‘єкта права інтелектуальної власності 

(його підробці) [198, 117]; б) заборони знищення чи спричинення непоправних 

змін такому об‘єкту права інтелектуальної власності. При цьому, заборона 

знищення є важливою і щодо об‘єктів права інтелектуальної власності, які 

володіють ознакою легкої відтворюваності (наприклад, літературні твори), 

однак, з урахуванням того, що говорити про факт знищення таких об‘єктів 

можна лише у разі, якщо усі їх примірники таких об‘єктів права 

інтелектуальної власності припинили своє існування внаслідок незаконних дій 
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(наприклад, був знищений файл, в якому містився відповідний твір, що був 

створений в одному примірнику). Вочевидь, посягання, які спричиняють зміну 

фізичних властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності, що не 

передбачає можливість його відновлення, є більш небезпечними, аніж ті, що 

надають можливість відновлення об‘єкта і подальше його використання. 

Тобто у випадку знищення чи внесення непоправних змін до структури 

об‘єкта права інтелектуальної власності належний суб‘єкт права 

інтелектуальної власності вже не може ані відновити об‘єкт у первісному 

вигляді, ані використовувати його і здобувати корисні властивості від його 

використання. З огляду на це, доцільним видається розрізняти ці різновиди 

посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності і, зокрема, виділити їх у 

кримінально-правовій нормі. 

Формулювання ст. 176 КК щодо «фінансування» дій вказує на 

можливість вчинення цього діяння виключно шляхом дії. Вказівка 

законодавця на «фінансування таких дій» дозволяє розрізнити кілька правових 

конструкцій, важливих для тлумачення даного поняття. Будучи поряд із 

«порушенням права» також загальним формулюванням (тобто таким, що не 

містить конкретизації і переліку дій, які входять до даного діяння), 

«фінансування дій» вступає у взаємозв‘язок із «порушенням права», що 

виявляється у можливості побудови таких конструкцій: 

- фінансування дій, що є конкретно визначеними безпосередньо у 

кримінально-правовій нормі (наприклад, фінансування незаконного 

відтворення, розповсюдження об‘єктів авторських і суміжних прав, їх 

незаконного тиражування та розповсюдження);  

- фінансування дій, що відносяться до інших порушень авторського 

права і суміжних прав.  

У той же час, саме діяння щодо «фінансування» вищезгаданих дій також 

охоплюється зворотом «порушення права» на ці об‘єкти.  

Фінансування дій, визначених у ст. 176 КК, може полягати у такому: 
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а) надання коштів для вчинення дій, що виражаються у незаконному 

відтворенні, розповсюдженні об‘єктів авторських і суміжних прав, їх 

незаконному тиражуванні та розповсюдженні, а також вчиненні іншого 

порушення прав на ці об‘єкти; 

б) надання коштів на придбання обладнання, засобів, матеріалів і т.д., 

необхідних для здійснення вищевказаних дій. 

З урахуванням вищевикладеного, варто звернути увагу на окремі 

недоліки кримінально-правових положень, що визначають ознаки 

об‘єктивної сторони розглядуваних діянь.   

По-перше, звертають на себе увагу терміни і термінологічні звороти, 

що містяться у кримінально-правових нормах, а саме: 

1) співвідношення між назвою і змістом статей 176, 177, 229 виявляє 

непослідовний підхід законодавця до побудови схожих законодавчих 

конструкцій складів злочинів, що виявляється у наступному: 

- у ст. 176 КК назві «Порушення права» відповідає зміст «незаконні дії 

щодо об‘єктів права інтелектуальної власності» (незаконне відтворення, 

розповсюдження, тиражування, камкординг, кардшейрінг) або «інше 

порушення права», а також «фінансування таких дій» (тобто назва статті 

загалом охоплює собою суспільно небезпечні діяння, визначені у змісті 

статті); 

- у ст. 177 КК назві «Порушення прав на» об‘єкти права інтелектуальної 

власності відповідає зміст «незаконні дії щодо об‘єктів права інтелектуальної 

власності» (незаконне використання, привласнення авторства) або «інше 

порушення права». Тобто назва статті охоплює собою суспільно небезпечні 

діяння, визначені у змісті статті, утім використано інші формулювання статті 

щодо позначення незаконних дій з об‘єктами, хоча зміст і значення окремих 

формулювань ст. 176 і ст. 177 частково збігаються. Зокрема, йдеться про те, 

що тлумачення поняття «незаконне використання» об‘єкта права 

інтелектуальної власності у тому числі включає в себе його відтворення;  
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- у ст. 229 КК назві «Незаконні дії» об‘єктів права інтелектуальної 

власності відповідає зміст «незаконні дії щодо об‘єктів права інтелектуальної 

власності» або «інше порушення права» (тобто назва статті не охоплює собою 

усі суспільно небезпечні діяння, визначені у змісті статті). 

2) наявність у диспозиціях кримінально-правових норм застарілих і 

неактуальних формулювань, зокрема: 

- у ч. 1 ст. 177 КК вказується про «топографії інтегральних мікросхем», 

хоча дане позначення вже не вживається у регулятивному законодавстві, у 

межах якого застосовується формулювання «компонування 

напівпровідникових виробів»; 

- у ч. 1 ст. 176 КК міститься вказівка на «аудіо- та відеокасети, дискети», 

які, фактично, вже не перебувають в обігу у не використовуються у якості 

носіїв інформації. 

3) некоректне визначення назв окремих об‘єктів права інтелектуальної 

власності: 

- використання у ч. 1 ст. 176 КК формулювання «твори науки, 

літератури і мистецтва» (до яких згідно із ст. 8 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права» відносяться у тому числі комп‘ютерні програми і бази 

даних), а також окремої вказівки додатково у цій самій статті на комп‘ютерні 

програми і бази даних;  

- використання у ст. 176 КК формулювання «програми мовлення», що не 

відповідає формулюванню регулятивного законодавства «передачі (програми) 

організації мовлення» (ст. 455 ЦК України, ст. 35 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права»); а також використання у ст. 229 КК 

формулювання «фірмове найменування» замість «комерційне (фірмове) 

найменування» (ст. 90 Цивільного кодексу України). 

По-друге, аналіз криміноутворюючих ознак розглядуваних суспільно 

небезпечних посягань дозволяє дійти висновку про неактуальність окремих 

із них. Зокрема, йдеться про те, чи дійсно усі правові конструкції, закріплені у 

положеннях статей 176, 177 і 229 КК, відтворюють найбільш істотні ознаки 
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відповідних правових явищ, предмета реальної дійсності [26, 28], а також чи 

дійсно усі ознаки, включені до конструкції відповідного складу злочину, 

мають значення як такі, що відображають особливості діяння і його суспільну 

небезпеку. З цього приводу слід зазначити, що викликає зауваження 

формулювання положення ч. 1 ст. 176 КК, у межах якого вказано про 

вчинення відповідних незаконних дій щодо об‘єктів авторського права і 

суміжних прав, зокрема, шляхом «тиражування і розповсюдження на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації» з таких причин: 

- сумнівним видається той факт, що «розповсюдження і тиражування» 

об‘єктів права інтелектуальної власності у сучасних умовах може відбуватися 

саме на таких носіях інформації як «аудіо- та відеокасети, дискети», які давно 

вибули з обігу; 

- вказане формулювання дозволяє поставити питання про те, яке 

кримінально-правове значення має спосіб виконання незаконних дій 

«тиражування і розповсюдження», зокрема, чи дійсно тиражування і 

розповсюдження об‘єктів права інтелектуальної власності «на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації» відображає особливості 

даного діяння і його суспільну небезпеку. Вочевидь, за умови вчинення 

особою незаконних дій «тиражування і розповсюдження» об‘єкта права 

інтелектуальної власності без використання носіїв інформації (наприклад, у 

мережі Інтернет), такі дії можуть характеризуватися такою ж суспільною 

небезпекою і тягнути настання таких саме шкідливих наслідків, як і у разі їх 

вчинення з використанням носіїв інформації; 

- останнє також вказує на те, що формулювання щодо тиражування і 

розповсюдження об‘єктів права інтелектуальної власності «на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації» не дозволяє охопити усі 

можливі прояви суспільно небезпечних посягань на охоронювані об‘єкти 

права інтелектуальної власності, оскільки визначає саме вчинення 

відповідного діяння з використанням носіїв інформації.  
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Про неактуальність цих положень свідчить і судова практика. Аналіз 

вироків суду, якими осіб засуджено за вчинення посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, виявляє, що засоби, за допомогою яких вчиняються 

розглядувані злочини, на які міститься вказівка у ст. 176 КК, не 

використовуються. Такі посягання, як правило, вчиняються з 

використанням: а) флеш-карт пам‘яті (USB флеш-носіїв) [87; 86; 104; 93]; б) 

дисків для лазерних систем зчитування [104; 84; 102; 74; 89; 90; 105; 94; 88; 

109]; в) з використанням персональних комп‘ютерів, ноутбуків (накопичувачів 

жорстких магнітних дисків) [83; 91; 111; 112; 92; 57; 108; 78; 81; 73; 68]; г) 

спеціального обладнання, наприклад: супутникові ресивери [75], проектор та 

інше спеціальне обладнання [112], спеціальна апаратура для демонстрації 3-D 

фільмів: відеопроектор, dvd-програвач, 3-D окуляри [56], ретрансляційне 

обладнання [77]; д) мережі Інтернет [112; 97; 95; 96; 81; 73; 93; 68]. 

Вищенаведене свідчить про те, що згадані положення Кримінального 

закону потребують змін, а саме – вилучення формулювання «на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах» та доповнення формулюванням «а також у мережі 

Інтернет». 

Щодо особливостей вчинення діянь шляхом використання мережі 

Інтернет слід надати деякі пояснення. У літературі вже піднімалося питання 

щодо необхідності врегулювання і запровадження якісного контролю за 

діяльністю в Інтернеті [23, 103], у межах якого, наразі, створено навіть окреме 

анонімне середовище, де розгортається злочинна діяльність (Dark Web) [420, 

100]. Водночас, слід погодитись із тим, що «безпосередньо Інтернет не є 

об‘єктом права» [116, 37 – 38]. У зв‘язку з цим, суб‘єктивні права і обов‘язки 

виникають у користувачів мережі так само, як і у звичайних умовах лише з 

часткою специфіки їх оформлення шляхом електронної форми надання 

інформації, про що правильно відзначив Щепетильников В. М. [465, 103]. 

Відтак, як свідчить судова практика, у разі вчинення злочинів, які посягають 

на об‘єкти права інтелектуальної власності, з використанням мережі Інтернет, 

кваліфікація дій винної особи не викликає значних труднощів саме через 
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такий спосіб використання згаданих об‘єктів [112; 97]. Такі випадки 

показують, що, загалом, посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності 

через мережу Інтернет полягає у вчиненні подібних за змістом незаконних 

діянь, що вчиняються і без використання мережі Інтернет, тому вчинення 

суспільно небезпечного посягання через цю мережу є лише одним із способів 

порушення прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності. 

Утім, враховуючи той факт, що державно-правовий механізм протидії 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності має трирівневу систему, 

до якої входить: цивільно-правовий захист; адміністративно-правовий захист 

та кримінально-правовий захист [302, 8], видається, що правове врегулювання 

діяльності у мережі Інтернет має засновуватися на положеннях регулятивного 

законодавства
1
. З огляду на це, вбачається достатньою вказівка у кримінально-

правовій нормі на вчинення діяння «у мережі Інтернет» без додаткової 

конкретизації. 

По-третє, важливим видається охоплення кримінально-правовою 

нормою усіх можливих різновидів суспільно небезпечних посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, які мають однаковий рівень 

суспільної небезпеки. У цьому контексті варто відзначити про таке: 

1) Розглядувані діяння можуть вчинятися шляхом дії і бездіяльності.  

У той же час, у кожній частині усіх розглядуваних статей міститься 

вказівка лише на дії як на ознаку об‘єктивної сторони цих злочинів. Це 

означає, що: а) не зважаючи на правову конструкцію загального характеру 

«порушення права», яка може включати у себе варіанти вчинення діяння як 

                                                           
1
 Примітка.  

Зокрема, уточнення потребують питання, пов’язані із використанням об’єктів права інтелектуальної власності. 
Йдеться про те, що поняття «використання» об’єкта права інтелектуальної має бути переглянуто з огляду на 
особливості виконання тих чи інших дій з використанням мережі Інтернет. Наприклад, у літературі вірно 
відзначено про те, що діяльність пошукових сервісів (сервісів інтернет-агрегаторів) пов’язана із виконанням 
таких дій як індексація та кешування змісту веб-сайтів та інших об’єктів авторського права як акт відтворення 
(що супроводжується копіюванням і відтворенням даних відповідної інтернет-сторінки для підвищення 
продуктивності мережі). Однак, дії щодо кешування можуть бути розцінені як відтворення творів і, з огляду на 
це, потребують згоди правоволодільців відповідних об’єктів права інтелектуальної власності. У зв’язку з цим, 
погоджуюся з позицією, за якої чинне законодавство потребує уточнення у цій частині, зокрема, щодо 
обмежень прав правоволодільців щодо кешування (визнання кешування правомірним відтворенням об’єктів 
права інтелектуальної власності) *187, 22 – 23].       
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шляхом дії, так і бездіяльності, бездіяльність все ж не розглядається 

законодавцем як ознака об‘єктивної сторони діянь, передбачених статтями 

176, 177, 229 КК; б) у цій частині зазначені кримінально-правові норми не 

охоплюють усі різновиди суспільно небезпечних посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, які володіють однаковим рівнем суспільної 

небезпеки. 

2) Положення кримінально-правових норм (статей 176, 177, 229 КК), в 

які включено конструкцію «Незаконні дії щодо об‘єктів права інтелектуальної 

власності або інше порушення права», вказують на непослідовний підхід 

законодавця до конструювання цих норм.  

Конструкції кримінально-правових норм, в яких міститься перелік 

конкретних незаконних діянь щодо охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності, після чого зазначається про «інші порушення», 

побудовані з орієнтацією на те, що перелік неправомірних дій чи бездіяльності 

щодо згаданих об‘єктів не є вичерпним (що було відзначено законодавцем 

шляхом додавання до кримінально-правової норми формулювання «інше 

порушення»). Таким чином, видається, що вказані статті, по суті, побудовані 

за принципом, в якому формулювання «інше порушення» може змістовно 

включати в себе як усі перелічені різновиди порушень, так і будь-які інші, 

якщо вони спричиняють відповідні суспільно небезпечні наслідки.  

Водночас, у разі якщо формулювання щодо конкретних незаконних дій 

включалися законодавцем до вказаних вище кримінально-правових норм з 

огляду на їх найбільшу поширеність чи значимість, то навіть з огляду на вже 

наявні у законі формулювання цей підхід видається неточним. Наприклад, до 

ст. 176 КК не включено формулювання щодо «привласнення авторства», у той 

час як у ст. 177 КК не міститься вказівка на «фінансування дій» тощо. У 

випадку, якщо законодавець прагнув шляхом включення до диспозицій 

вказаних статей формулювання «інше порушення» підкреслити фактичну 

неможливість охоплення кримінально-правовою нормою усіх можливих 

різновидів посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, вбачається 
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спірною доцільність щодо розміщення у цих положеннях вибірково окремих 

різновидів незаконних дій щодо об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Судова практика у кримінальних справах, що стосуються притягнення осіб до 

кримінальної відповідальності за посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, також показує, що згадані формулювання викликають труднощі під 

час здійснення кваліфікації суспільно небезпечних дій чи бездіяльності [112; 

97].  

Отже, видається доцільним відобразити у кримінально-правовій нормі 

найбільш типові і поширені форми посягань, зазначивши при цьому про 

можливість вчинення інших посягань на охоронювані об‘єкти права 

інтелектуальної власності. Однак, при цьому важливою вбачається уніфікація 

конструкцій розглядуваних положень до єдиного зразка, який би враховував 

особливості охоронюваних різновидів об‘єктів права інтелектуальної 

власності.    

3) Зазначення у кримінально-правових нормах вказівки на вже створені 

об‘єкти права інтелектуальної власності у межах конструкції норми, в якій 

зазначається про «незаконні дії» саме з об‘єктом права інтелектуальної 

власності та «інше порушення права» на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, вказує на не охоплення кримінально-правовою охороною випадків 

порушення прав створювача результату інтелектуальної творчої діяльності 

(майбутнього винаходу, корисної моделі) на етапі реєстрації прав на нього і 

одержання реєстраційного документа
1
. 

Варто відзначити про те, що практика криміналізації діяння, що полягає 

у розголошенні відомостей про зміст поданої заявки на винахід чи корисну 

модель, відома багатьом країнам (наприклад, ст. 185-2 Кримінального кодексу 

Республіки Молдова [413, 343 – 344], ст. 199 Кримінального кодексу 

                                                           
1
 Примітка. 

З цих підстав не можна погодитись із позицією, згідно з якою поняття «порушення права» охоплює собою 
«розголошення сутності винаходу без згоди його автора» *316, 413; 271, 187+. Формулювання кримінально-
правової норми щодо «іншого порушення права» саме на об’єкти права інтелектуальної власності 
унеможливлює застосування цього положення до моменту набуття правового статусу об’єктом права 
інтелектуальної власності. Це пов’язано із тим, що кримінально-правова охорона об’єктів права 
інтелектуальної власності триває у межах строку їх правової охорони (див. підрозділи 1.1. і 1.2.). 
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Республіки Казахстан [412, 339 – 340], ст. 156-1 Кримінального кодексу 

Республіки Таджикистан [414, 99 – 100], ст. 149 Кримінального кодексу 

Республіки Узбекистан [432], ст. 147 Кримінального кодексу Латвійської 

Республіки [431, 163 – 164], ст. 282 Кримінального кодексу Естонської 

Республіки [435, 251 – 254] та ін.). Результатом інтелектуальної діяльності 

автора винаходу, корисної моделі є технічне рішення, яке володіє 

патентоздатністю. Змістом такого технічного рішення є інформація про його 

сутність, яка включає: опис; формулу; дані креслень та інших матеріалів, 

необхідні для розуміння сутності винаходу і корисної моделі [35, 112]. У 

даному контексті показовим є вирок Дарницького районного суду м. Києва від 

14.12.2017 року у справі № 753/3499/17, провадження 1-кп/753/530/17, в якому 

описано суспільну небезпеку посягання на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, а саме – на промисловий зразок, що полягала у наступному: 

«ОСОБА_1 незаконно заволодів кресленнями в електронному вигляді на 

всюдихід «ІНФОРМАЦІЯ_2», засвідчений патентом на промисловий зразок 

НОМЕР_1», в результаті чого «своїми умисними діями завдав матеріального 

збитку в розмірі 234 810 гривні 00 копійок» [66]. На цьому прикладі можна 

побачити, що суспільно небезпечним є не тільки, власне, використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності, але й інші діяння, пов‘язані із 

заволодінням проектами таких об‘єктів. У згаданому рішенні йдеться саме про 

об‘єкт права інтелектуальної власності, який вже отримав правову охорону. 

Однак, можливо припустити, що подібні дії з проектом, який ще не 

зареєстрований як об‘єкт права інтелектуальної власності, незаконне 

поширення відомостей про зміст проекту винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, також можуть спричинити суспільно небезпечні 

наслідки у вигляді здобуття прав на об‘єкт неналежною особою, незаконного 

використання і здобуття вигод від таких розробок неналежним суб‘єктом 

тощо. З огляду на це, цілком доцільною і обґрунтованою видається 

криміналізація такого діяння.  

Статті 231, 232, 232-1, 232-2 КК. 
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Статтями 231, 232, 232-1, 232-2 КК передбачена кримінальна 

відповідальність за вчинення незаконних дій з «відомостями» або 

«інформацією», пов‘язані із її розповсюдженням поза межами кола 

правомочних суб‘єктів, а також із вчиненням інших незаконних дій 

(бездіяльності) з інформацією. Загалом, у Кримінальному кодексі України 

передбачено відповідальність за діяння, пов‘язані з вчиненням певних 

різновидів дій чи бездіяльності із інформацією з обмеженим доступом, у 

статтях 132, 145, 159, 163, 168, 182, 231, 232, 232-1, 232-2, 328, 329, 330, 359, 

361-2, 362, 381, 387, 422. 

З цих положень вбачається, що кримінально-правові норми, які 

забезпечують охорону відомостей, які становлять різні види таємниць, 

вказують на суспільну небезпеку таких діянь: 

а) діяння, що призводять до знецінення інформації, зміни важливості 

відповідних відомостей, що може бути як пов‘язане із здобуттям неналежними 

суб‘єктами доступу до такої інформації (наприклад, поширення, 

розголошення, використання, передача або надання доступу до інформації, 

збут або розповсюдження інформації, копіювання та ін.), так і не пов‘язане із 

здобуттям такого доступу (наприклад, зміна інформації чи її знищення); 

б) діяння, що призводять до неможливості або ускладнення доступу до 

інформації належним суб‘єктом (наприклад, ненадання інформації, знищення, 

надання недостовірної інформації, блокування інформації); 

в) будь-які діяння, пов‘язані із здобуттям вигод від інформації третіми, 

неналежними особами або спричинення негативних наслідків для належного 

суб‘єкта (незалежно від того, чи зберігається при цьому доступ до інформації 

належного суб‘єкта) (наприклад, розголошення інформації, незаконне 

збирання, зберігання, використання, зміна інформації; дії, спрямовані на 

отримання відомостей; передача або надання доступу до інформації; надання з 

використанням інформації рекомендацій; вчинення з використанням 

інформації правочинів тощо). 
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З наведеного переліку вбачається, що кримінально-правова охорона 

відомостей того чи іншого виду пов’язана із забезпеченням кримінально-

правової заборони їх: - незаконного отримання; - незаконного використання; 

- втрати; - порушення цілісності (зміни, повного чи часткового знищення). 

Видається, що той чи інший різновид суспільно небезпечних дій чи 

бездіяльності визначений кримінальним законом з урахуванням особливого 

правового статусу відомостей (інформація з обмеженим доступом), мети 

правової охорони відповідних відомостей та її обсягу, а також специфічної 

структури інформації як охоронюваної законом цінності. Орієнтуючись на це, 

слід зазначити, що, загалом, правова охорона інформації, яка є предметом 

будь-якої таємниці, засновується на необхідності збереження цілісності 

охоронюваних відомостей і надання можливості їх повноцінного 

використання у встановленому законодавством порядку та задоволення 

охоронюваних законом інтересів правомочних суб‘єктів від такого 

використання. 

З огляду на це, можна визначити такі аспекти кримінально-правової 

охорони комерційної таємниці (у тому числі банківської таємниці, 

інсайдерської інформації), які мають забезпечуватися кримінально-

правовими нормами: 

1) забезпечення можливості повноцінного використання відомостей у 

встановленому законодавством порядку правомочними суб‘єктами таємниці 

та можливості задоволення охоронюваних законом інтересів правомочних 

суб‘єктів у зв‘язку з використанням таких відомостей, що включає в себе 

забезпечення цілісності соціальних зв‘язків між суб‘єктом (суб‘єктами) права 

інтелектуальної власності та/або з участю третіх осіб щодо використання у 

встановленому законодавством порядку відомостей, які становлять предмет 

комерційної таємниці, а також реалізації будь-яких інших правомочностей 

щодо цих відомостей, у процесі здійснення яких правомочний суб‘єкт 

таємниці задовольняє свій охоронюваний законом інтерес щодо комерційної 
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таємниці (у тому числі недопущення неналежних осіб до відомостей, які 

становлять предмет таємниці); 

2) забезпечення незмінності правового статусу, важливості, цілісності 

відомостей, які складають предмет комерційної таємниці (недопущення 

вчинення будь-яких дій чи бездіяльності, які спричиняють зміну властивостей 

охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності чи його знищення).  

Конструкції статей 231, 232, 232-1 та 232-2 КК України, що 

визначають об‘єктивною стороною цих кримінальних правопорушень 

різновиди незаконних дій з «відомостями» або «інформацією», пов‘язані із її 

розповсюдженням поза межами кола правомочних суб‘єктів, а також із 

вчиненням інших незаконних дій (бездіяльності) з інформацією, вказують на: 

а) незаконне отримання інформації, що представлено формулюваннями: 

«дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю» (ст. 231 КК);  

б) дії, пов‘язані із незаконним використанням інформації, що позначено 

такими формулюваннями: «незаконне використання відомостей» (ст. 231 КК); 

«розголошення комерційної або банківської таємниці» (ст. 232 КК); 

«розголошення, передача або надання доступу до інформації», «надання з 

використанням інформації рекомендацій», «вчинення з використанням 

інформації правочинів» (ст. 232-1 КК);  

в) унеможливлення чи ускладнення доступу належного суб‘єкта до 

інформації, що представлено формулюваннями: «приховування інформації», 

«ненадання інформації», «надання недостовірної інформації» (ст. 232-2 КК); 

г) вчинення дій, пов‘язаних з порушенням цілісності відомостей, які 

складають предмет таємниці, зокрема: «надання недостовірної інформації» 

(ст. 232-2 КК). 

Розглянемо згадані законодавчі конструкції більш детально. 

Діяння, пов’язані з незаконним отриманням інформації, яка складає 

предмет таємниці. 
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Слід відзначити, що єдиним формулюванням, що позначає суспільно 

небезпечні посягання даного різновиду, є формулювання «дії, спрямовані на 

отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю», 

що міститься у ст. 231 КК України. Формулювання «дії, спрямовані на» 

вказує, по-перше, на суспільну небезпеку отримання відомостей, яка 

становлять предмет таємниці, неправомочними особами; по-друге, - визначає 

спрямованість відповідних дій (що полягає у здобутті відповідної інформації), 

однак, не їх результат (яким мало б бути отримання інформації). Отже, 

видається, що положення ст. 231 КК України передбачають покарання за «дії, 

спрямовані на» отримання інформації (тобто процес, який може бути 

передумовою і є необхідним для її отримання), але не за саме отримання такої 

інформації.  

Важливо, що безпосередня спрямованість на вчинення злочину, за якої 

особа розпочинає вчинення дій (бездіяльності), передбачених відповідною 

нормою Особливої частини КК, тобто розпочинає виконувати об‘єктивну 

сторону складу злочину і ставить об‘єкт кримінально-правової охорони у стан 

безпосередньої небезпеки заподіяння йому шкоди охоплюється поняттям 

«замах на злочин» [259, 440 – 441]. Згідно із положеннями ч. 1 ст. 15 КК 

України, замахом на злочин є вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 

або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу, якщо 

при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від її 

волі. Отже, за допомогою формулювання «дії, спрямовані на» вчинення 

суспільно небезпечного діяння, позначається саме незакінчений злочин, у той 

час як склад будь-якого злочину, передбаченого Особливою частиною КК 

України, має містити у собі визначення конкретних дій чи бездіяльності, які є 

суспільно небезпечними. У літературі відзначено про те, що закінчений і 

незакінчений злочин – це протилежні поняття; з визначення закінченого 

злочину (ч. 1 ст. 13 КК) та вказівки ч. 2 ст. 13 КК на те, що незакінченим 

злочином є готування до злочину і замах на злочин (види незакінченого 
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злочину) випливає, що незакінчений злочин – це умисне суспільно небезпечне 

діяння (дія чи бездіяльність), яке не містить усіх ознак складу злочину, 

передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК, у зв‘язку з тим, 

що злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі 

винного [263, 204 – 205]. Відтак, існуюча конструкція ст. 231 КК, загалом, 

вступає у суперечність із положеннями Загальної частини КК, оскільки вказує 

на незакінчене діяння, і тому потребує внесення змін.   

Щодо тлумачення змісту поняття «дії, спрямовані на отримання», варто 

зауважити, що способи отримання інформації можуть бути різноманітними. 

Звернувшись до положень інших кримінально-правових норм, в яких 

містяться різновиди суспільно небезпечних посягань щодо отримання 

інформації, яка становить предмет тієї чи іншої таємниці, можна побачити, 

зокрема, такі формулювання як: «збирання» або «копіювання» інформації, які 

є різновидами її отримання. В юридичній літературі зазначається про те, що 

збирання відомостей може полягати у копіюванні будь-яким способом змісту 

документів, що містять такі відомості, їх узагальненні, у стислому викладенні 

документів, що їх містять тощо [314, 268]. Збирається інформація шляхом 

фотографування, викрадення, прослуховування інформації тощо [268, 419]. 

Юрченко І. А. відзначила про те, що збирання – це сприйняття змістовної або 

сигнальної інформації (остання являє собою сигнали технічних засобів, які 

характеризують їх роботу, стан або специфічні особливості) з допомогою 

біологічних засобів сприйняття інформації людиною. При цьому, поняття 

«незаконне збирання відомостей» визначається як збирання подібних 

відомостей всупереч закону неуповноваженою на це особою [470, 58]. 

Поняття незаконного збирання визначається як добування будь-яким 

протиправним способом відомостей: викрадення документів чи незаконне 

ознайомлення з документами, що містять такі відомості, будь-яким способом, 

заволодіння будь-яким іншим способом такими документами, 

підслуховування усних розмов, опитування осіб, які володіють такими 

відомостями, одержання таких відомостей за плату, шляхом застосування 
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погроз, ведення спостереження за поведінкою особи, прослуховування 

телефонних розмов тощо [315, 547]. Навроцький О. В. відзначає про те, що 

збирання відомостей, які становлять комерційну таємницю, може 

здійснюватися шляхом викрадення, підслуховування, фотографування, аудіо-, 

відеофіксації, використання різноманітних технічних пристроїв (у тому числі 

проникнення в комп‘ютерні мережі чи мережі електрозв‘язку) [308, 31]. 

Харламова С. О. вказує про те, що збирання відомостей є одержанням 

інформації будь-яким способом: викрадання, підслуховування, 

фотографування, кіно- чи відеозйомка, застосування технічних пристроїв. При 

цьому вказаний автор зазначає, що збирання має активну форму, а отримання 

– пасивну [453, 11], з чим погодитися не можна. Співвідношення понять 

«отримання» і «збирання» виявляється у тому, що: а) збирання відомостей є 

лише одним із способів їх отримання; б) отримання інформації є метою 

вчинення дій щодо її збирання; в) отримання інформації є наслідком вчинення 

дій щодо її збирання [378, 63 – 65]. На це вказує і законодавець, зазначаючи у 

назві статті про «незаконне збирання», а у її диспозиції – про дії щодо 

отримання інформації. Окрім того, однією з несанкціонованих дій з 

інформацією є її копіювання, що визначається як відтворення у електронному 

вигляді, перенесення на інший носій інформації, вчинені без дозволу на такі 

дії. З технічної точки зору копіювання являє собою відтворення даних із 

збереження вихідної інформації, тобто при цьому предмет злочину 

залишається у його власника (користувача), а абсолютно ідентичний (предмет) 

отримує суб‘єкт злочину [315, 363].  

Дії, пов’язані із незаконним використанням інформації. 

Об‘єктивна сторона розглядуваних діянь визначається у КК за 

допомогою таких формулювань: «незаконне використання відомостей» (ст. 

231 КК); «розголошення комерційної або банківської таємниці» (ст. 232 КК); 

«розголошення, передача або надання доступу до інформації», «надання з 

використанням інформації рекомендацій», «вчинення з використанням 
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інформації правочинів» (ст. 232-1 КК). Важливим вбачається відмітити такі 

аспекти вказаних положень.  

Слід відзначити, що зміст використовуваних у кримінально-правових 

нормах понять і їх співвідношення дозволяє дійти висновку, що 

«розголошення» є різновидом «використання» інформації. 

Поняття «розголосити» визначається як: піддавати розголосу; 

обнародувати щось; поширювати, розповсюджувати які-небудь відомості [47, 

45]; розповсюджувати відомості серед невизначеного кола осіб [378, 63]; 

розголошення відомостей визначається також як незаконне ознайомлення 

інших осіб з такими відомостями чи створення умов, які дали можливість 

стороннім особам з ними ознайомитись, вчинене особою, яка зобов‘язана такі 

відомості зберігати в таємниці [314, 331]. Якщо орієнтуватися на останнє 

визначення цього поняття, то «надання доступу до інформації» також може 

розглядатися як її розголошення. 

Термін «використання» походить від дієслова «використовувати», яке 

визначається застовувати, вживати що-небудь з користю, користуватися 

чимось [48, 137]; знайти (знаходити) застосування кому-, чому-небудь [406, 

684]. Під використанням відомостей розуміється їх застосування певним 

чином з відповідною метою особою, яка володіє такими відомостями [378, 65]. 

При цьому, незаконне використання інформації може здійснюватися у формі її 

передачі або наданні доступу до неї іншим особам, яким вона не повинна 

надаватись [314, 932]. Як вірно зазначає О. В. Кохановська, щодо поняття 

«використання» інформації можна говорити у розумінні «застосовувати для...» 

відповідної мети [7, 60]. Отже, поняття «незаконне використання інформації» 

є рівнозначним за змістом поняттю «незаконне застосування інформації» 

(наприклад, не за призначенням, поза межами встановленого кола осіб тощо). 

Юрченко І. О. розкриває поняття «використання інформації» як втілення 

інформації з попередньою обробкою або без такої у діяльності особи або (і) її 

результатах [470, 119]. Андрушко П. П. вказує про те, що під незаконним 

використанням відомостей, що становлять комерційну таємницю, треба 
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розуміти впровадження у виробництво або врахування під час планування чи 

здійснення підприємницької (господарської) діяльності без дозволу 

уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять 

комерційну таємницю. Незаконним використанням відомостей, що становлять 

комерційну таємницю, має вважатись і їх незаконне розголошення [12, 102]. З 

огляду на це, незаконне використання відомостей може передбачати: а) їх 

розголошення третім особам (неправомочним суб‘єктам) чи хоча б одній такій 

особі (суб‘єкту); б) будь-яку іншу форму їх передачі особі (особам), яка (які) 

не має (не мають) право їх отримувати; в) копіювання, фотографування тощо 

цих відомостей для передачі третій особі (неправомочному суб‘єкту); г) 

вчинення будь-яких дій з відомостями, які дозволяють одержати корисні 

властивості цих відомостей, за допомогою яких мали б задовольняти 

охоронювані законом інтереси належного власника такої інформації; д) 

надання доступу до відомостей особі (особам), яка (які) не має (не мають) 

право їх отримувати.  

Підхід, за якого «розголошення» визнається різновидом «використання» 

інформації закріплений і у кримінально-правових положеннях. Зокрема, 

термінологічний зворот, що міститься у ст. 231 КК, а саме - «з метою 

розголошення чи іншого використання відомостей», безпосередньо вказує на 

співвідношення цих понять як частини («розголошення») і цілого 

(«використання»). Отже, видається, що підхід законодавця до побудови статей 

231, 232, 232-1 є непослідовним, що виявляється у наступному:   

а) для позначення дій, які охоплюються поняттям «використання» у 

чинних кримінально-правових нормах використовуються різні формулювання, 

а саме: «незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю» (ст. 231), «розголошення комерційної або банківської 

таємниці» (ст. 232), «незаконне використання інсайдерської інформації», 

«незаконне розголошення, передача або надання доступу до інформації» (ст. 

232-1). Доцільним вбачається застосування єдиного поняття «використання» 

щодо усіх положень, які визначають змістовно подібні незаконні дії з 
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інформацією, а також надання законодавчого визначення цього поняття. Утім, 

пропонується надати визначення єдиного поняття «незаконне використання» 

інформації у примітці до ст. 232-1 КК, що розкривало би різновиди 

незаконних дій з інформацією, яка входить до предмету комерційної і 

банківської таємниці, а також є інсайдерською інформацією. Окрім того, 

пропонується додати у примітці також визначення поняття «незаконне 

отримання інформації», що було б єдиним для понять «комерційна таємниця», 

«банківська таємниця» та «інсайдерська інформація»; 

б) наявність у статтях 231 та 232 КК подібних формулювань вказує на 

розміщення суспільно небезпечного діяння, що полягає у незаконному 

використанні інформації, яка становить комерційну або банківську таємницю, 

у двох нормах. Так, у ст. 231 КК зазначено про використання відповідних 

відомостей, у той час як у ст. 232 КК вказується про розголошення 

комерційної або банківської таємниці (особою, якій ця таємниця відома у 

зв‘язку з професійною або службовою діяльністю). На мою думку, доцільним 

видається виключення статті 232 КК та передбачення однієї кримінально-

правової норми, яка встановлювала б відповідальність за незаконне отримання 

і використання інформації, що становить предмет комерційної або банківської 

таємниці. 

Зупинимося на змісті примітки до ст. 231 КК України, яка була 

включена до Кримінального закону у зв‘язку із прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо 

викривачів корупції» від 17.10.2019 року [164]. Так, у примітці до ст. 231 КК 

зазначається: «Публічне, у тому числі через засоби масової інформації, 

журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки, повідомлення особою 

інформації про вчинення кримінального або іншого правопорушення, 

здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями, передбаченими цією 

статтею, і не тягне за собою кримінальну відповідальність».  
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Відтак, законодавцем було визначено ознаки, наявність яких у 

сукупності вказує на відсутність складу злочину, передбаченого ст. 231 

КК. До таких ознак віднесено наступні: 

а) публічність (тобто гласність, відкритість, доступність для 

необмеженого кола осіб); 

б) можливі (але не виключні) способи подання інформації (через засоби 

масової інформації, журналістів, громадські об'єднання, професійні спілки), 

інші способи, які мають здійснюватися публічно; 

в) зміст повідомлення, що повинно поряд із відомостями, які входять до 

предмету комерційної чи банківської таємниці, включати в себе інформацію 

про вчинення кримінального або іншого правопорушення. Наприклад, 

повідомлення про вчинення кримінального правопорушення є підставою 

внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

і початку розслідування відповідно до положень ч. 1 ст. 214 Кримінального 

процесуального кодексу України; 

г) порядок здійснення такого повідомлення, що визначено законодавцем 

як «з дотриманням вимог закону», означає, що подання відомостей, які 

становлять комерційну чи банківську таємницю, з порушенням вимог закону 

охоплюється положеннями ст. 231 КК. Утім, варто зазначити, що ця вказівка, 

по суті, є зайвою у кримінально-правовій нормі, оскільки передача інформації 

з обмеженим доступом у встановленому законом порядку не може містити 

складу злочину. Саме для позначення порушення порядку використання 

відповідних відомостей законодавцем включено до положень ст. 231 КК 

формулювання щодо їх «незаконного» використання.  

Окремо слід зупинитися на положеннях ст. 232-1 КК, які містять 

формулювання «надання з використанням інформації рекомендацій», 

«вчинення з використанням інформації правочинів». 

Зміст формулювань щодо надання з використанням інсайдерської 

інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської 
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інформації правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних 

паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація, 

означає, що: 

1) під незаконним використанням інсайдерської інформації (крім, 

власне, розголошення, передачі або надання доступу) визнається також 

вчинення інших дій з інсайдерською інформацією, які дозволяють особі 

одержати корисні властивості відомостей, за допомогою яких мали б 

задовольняти охоронювані законом інтереси належного власника такої 

інформації. Вказані вище формулювання, які містять у собі термінологічні 

звороти – «надання рекомендацій з використанням інформації», «вчинення 

правочинів з використанням інформації», вказують на використання як на 

різновид незаконних дій щодо інформації, проте, також визначають конкретну 

спрямованість подальших дій суб‘єкта злочину, пов‘язаних із таким 

незаконним використанням. Отже, використання інсайдерської інформації, у 

даному випадку, виступає як обов‘язкова ознака об‘єктивної сторони, оскільки 

є передумовою вчинення таких дій як «надання рекомендацій» і/або 

«вчинення правочинів». Однак, при цьому «надання рекомендацій» і 

«вчинення правочинів» по суті не є використанням такої інформації, а є діями, 

що вчиняються на основі і у зв‘язку з таким використанням; 

2) можливість здобуття корисних властивостей від використання 

відомостей підкреслено законодавцем шляхом включення до конструкції 

статті 232-1 КК прямої вказівки про вигоди, які неправомірно одержує особа, 

яка вчинила вищезгадані діяння, або інша особа, а саме – «отримання 

необґрунтованого прибутку» або «уникнення збитків». Ці формулювання, 

окрім того, вказують на корисливу спрямованість даних діянь (див. підрозділ 

2.3.).  

Наявність у положеннях ст. 232-1 КК формулювання «якщо це призвело 

до» обумовило неоднозначне сприйняття цих виразів у науці, зокрема: у якості 

суспільно небезпечних наслідків [316, 533] або у якості безпосередньо діяння 

(дії чи бездіяльності) [117, 253 – 255]. Остання позиція обґрунтовується тим, 
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що одержання доходу і уникнення збитків не можуть бути віднесені до шкоди, 

завданої злочином, оскільки наслідки у складі діяння завжди полягають у 

завданні реальної шкоди об‘єкту, що охороняється кримінальним правом [117, 

254; 288, 363 – 364], з чим варто погодитися. Відтак, злочини, визначені ст. 

232-1 КК, справедливо визнаються такими, що мають формально-

матеріальний склад. Однак, важливо, що існуюча редакція ст. 232-1 КК 

викликає суперечливі оцінки і у процесі правозастосування. Так, опитування 

працівників правоохоронних органів (112 респондентів) (див. Додаток А) 

показало, що 96,43% опитаних відносить формулювання статті 232-1 КК 

«якщо це призвело до» «отримання необґрунтованого прибутку» або 

«уникнення збитків» до позначення суспільно небезпечних наслідків діяння. 

Схожі результати також були одержані в результаті опитування адвокатів (160 

респондентів) (див. Додаток Б), 75,63% яких відносить це формулювання до 

такого, що позначає наслідки суспільно небезпечного діяння. 

Крім того, як відзначає Морозов О. Г., такі вартісні критерії 

кримінальної відповідальності як «розмір» є еквівалентом, який характеризує 

суспільну небезпеку відповідного посягання. Однак, на відміну від шкоди, яка 

є грошовим виразом упущеної вигоди, є іншим об‘єктивно формалізованим 

критерієм суспільної небезпеки діяння [306, 8]. При цьому, окремі автори 

вважають за доцільне використвувати у кримінально-правовій нормі саме ті 

формулювання, що визначають не розмір шкоди, а «розмах злочинної 

діяльності» [282, 159]. Утім, з такою позицією погодитися не можна. Як 

правильно відзначила С. С. Вітвіцька, у цьому разі різні поняття «наслідки» та 

«масштаб злочинної діяльності» виражаються за допомогою одного й того ж 

терміну, що суперечить вимогам законодавчої техніки [113, 388]. Як вказує 

Долотов Р. О., такі ознаки, що є вартісними критеріями злочинів, є, по суті, 

грошовим виразом предмету злочину [148, 59]. Андрушко П. П., розглядаючи 

склади злочинів, визначені статтями 176, 177, 229 КК, вказав про те, що до 

внесення змін до цих норм Законом від 22.05.2003 року, види наслідків у їх 

положеннях були різними: у статтях 176, 177 КК такими наслідками 
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передбачалась матеріальна шкода у великому розмірі, а у ст. 229 КК – доход у 

великому розмірі. При цьому, у примітці до ст. 176 КК були передбачені два 

альтернативні критерії визначення розміру завданої матеріальної шкоди 

суб‘єкту права власності: 1) вартість примірників незаконно відтворених чи 

розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп‘ютерних програм, баз 

даних, виконань, фонограм і програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, 

інших носіїв інформації; 2) сума доходу, отриманого внаслідок незаконного 

опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів, 

комп‘ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, 

продажу аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації. При цьому, 

Андрушко П. П. вірно вказує про те, що такі критерії виміру шкоди є 

невдалими, оскільки ступінь суспільної небезпеки діяння визначає саме розмір 

шкоди, визначений у кримінально-правовій нормі [12, 42]. Враховуючи 

вищенаведене, вважаю за доцільне виключити ці формулювання із ст. 232-1 

КК як такі, що викликають суперечності у тлумаченні кримінально-правової 

норми. 

Слід відзначити, що вказані вище посягання, пов‘язані із незаконним 

використанням відомостей, які складають предмет таємниці, вчиняються 

шляхом дії, про що зазначає і сам законодавець, використовуючи у ст. 232-1 

КК термін «дії». Важливо, що недопущення неналежних осіб до відомостей, 

які становлять предмет таємниці, має забезпечуватися у тому числі забороною 

вчинення діянь, які мають наслідком незаконне розповсюдження інформації, 

що можуть вчинятися шляхом дії або бездіяльності. Відтак, питання щодо 

повноцінної охорони відомостей, які становлять комерційну таємницю, не є 

вирішеним у повному обсязі. При цьому, не можна погодитись із Харченком 

В. Б., який стверджує, що розголошення комерційної таємниці (ст. 232 КК) 

може бути вчинено як активною поведінкою – дією, так і пасивною формою 

поведінки особи, що полягає у невчиненні нею дій щодо збереження 

відомостей, що становлять комерційну таємницю, які вона повинна була і 

могла вчинити в даних конкретних умовах у зв‘язку з професійною або 
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службовою діяльністю [454, 254 - 255]. Термін «розголошення» безпосередньо 

вказує на вчинення дій, а не бездіяльності, про що вже було зазначено вище. 

Аналіз положень Кримінального закону показує, що для позначення 

бездіяльності, яка полягає у незаконному розповсюдженні інформації з 

обмеженим доступом, законодавцем використовуються словосполучення 

«втрата», інформації, «надання доступу». Тому виявляється доцільним 

доповнення цими формулюваннями положень кримінально-правових норм, 

що передбачають відповідальність за посягання на комерційну, банківську 

таємницю.  

Діяння, які унеможливлюють чи ускладнюють доступ належного 

суб’єкта права інтелектуальної власності до інформації, яка становить 

предмет таємниці. 

Варто відмітити про те, що законний володілець інформації (належний 

суб‘єкт відносин інтелектуальної власності) має комплекс охоронюваних 

законом прав і свобод, повноцінна реалізація яких надає змогу задовольнити 

інтереси щодо відповідного об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Володілець інформації має право отримувати інформацію, зберігати і 

використовувати її [378, 70]. Таким чином, задоволення охоронюваного 

законом інтересу щодо об‘єкта права інтелектуальної власності відбувається у 

тому числі за рахунок реалізації права на одержання відповідної інформації 

(яка є повною і достовірною).  

Важливими ознаками процесу законного використання інформації, яка 

складає предмет будь-якої таємниці, а саме – передачі її від одного належного 

суб‘єкта до іншого належного суб‘єкта, є наступні: а) належний суб‘єкт – 

володілець інформації (тобто особа, яка має доступ до інформації, яка складає 

предмет таємниці); б) законність отримання і володіння ним інформацією; в) 

законність підстав її передачі іншому суб‘єкту; г) право іншого суб‘єкта на 

отримання інформації; ґ) своєчасність передання інформації, її повнота і 

незмінність.  
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З урахуванням цього, діяння, передбачені ст. 232-2 КК, пов‘язані із 

порушенням права суб‘єкта права інтелектуальної власності на отримання 

інформації, яка становить предмет комерційної таємниці, а, відтак, - 

унеможливленням або ускладненням реалізації охоронюваних законом 

інтересів щодо цього об‘єкта права інтелектуальної власності.  

Згідно із конструкцією вказаної норми, діяння «приховування 

інформації» може вчинятися шляхом «ненадання інформації» або «надання 

недостовірної інформації» (шляхом дії і бездіяльності).   

Важливо відмітити про те, що повноцінне використання відомостей у 

встановленому законодавством порядку і можливість задоволення 

охоронюваних законом інтересів у зв‘язку з використанням таких відомостей, 

має забезпечуватися за рахунок повноцінної реалізації правомочності 

належного суб‘єкта права інтелектуальної власності на одержання інформації, 

що становить предмет комерційної таємниці, у повному обсязі. Таким чином, 

вчинення даного діяння має наслідком не отримання законним 

правоволодільцем інформації у повному обсязі або частково, або не отримання 

достовірної інформації. Отже, видається важливим конкретизація ст. 232-2 КК 

формулюванням щодо «неповного надання інформації». 

Вчинення дій, пов’язаних з порушенням цілісності відомостей, які 

складають предмет таємниці. 

Вказівка на незаконну видозміну відомостей представлена у ст. 232-2 КК 

формулюванням щодо «надання недостовірної інформації». Слід зауважити 

про те, що утворення недостовірної інформації, що передбачає внесення змін у 

достовірну інформацію або, незалежно від внесення змін до існуючих даних, - 

передання належному суб‘єкту права інтелектуальної власності відомостей, 

які не відповідають дійсності, вказує тільки на процес передачі відповідної 

інформації, але не на процес створення недостовірної інформації. Таким 

чином, не мають правового значення дії особи, яка безпосередньо порушила 

цілісність охоронюваного законом об‘єкта права інтелектуальної власності (у 

разі внесення змін до достовірної інформації), що слід визнати недоліком з 
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огляду на суспільну небезпеку таких дій. Проте, не менш важливим, ніж 

відтворення у кримінально-правовій нормі суспільної небезпеки посягання, 

видається охоплення нею усіх різновидів суспільно небезпечних посягань на 

охоронювану соціальну цінність, які спричиняють у ній згадані негативні 

зміни і мають однаковий рівень суспільної небезпеки. Так положення 

кримінально-правової норми відображають об‘єктивний вимір шкоди, що 

завдається злочином охоронюваним цінностям, про що зазначав ще Г. 

Ашаффенбург [17, 198].  

 Отже, у чинній редакції ст. 232-2 КК, фактично не забезпечує 

незмінність правового статусу, важливості, цілісності відомостей, які 

становлять предмет комерційної таємниці. Зокрема, кримінально-правова 

заборона не розповсюджується на дії чи бездіяльність, які спричиняють зміну 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності чи його знищення, тому 

у цій частині потребує доповнення.  

Варто відмітити, що в Україні, на даний час, не існує усталеної судової 

практики, яка стосується засудження осіб за вчинення злочинів, передбачених 

статтями 231, 232, 232-1 і 232-2 КК. Кілька вироків суду у цій категорії справ 

стосуються незаконного збирання відомостей, що становить банківську 

таємницю (ст. 231 КК). Утім, ці судові рішення показують важливі 

особливості опису об‘єктивної сторони посягань на даний об‘єкт права 

інтелектуальної власності, що відтворюють поняття «отримання» і «збирання» 

інформації. Зокрема, «дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять 

банківську таємницю» були описані таким чином:  «встановлення на банкомат 

пристрою, який призначений для прихованого розміщення на картко – 

прийомній щілині типового банкомату з метою отримання та збереження на 

внутрішній носій інформації з магнітних стрічок банківських карт (так звана 

«скімінгова накладка»), а також сигнального маяку, який містить приховану 

відеокамеру, що здійснює автономну фіксацію і збереження на флеш – 

накопичувач візуальної інформації у вигляді файлів відеозапису» [65; 64]; 

«придбання обладнання для незаконного збирання з метою використання 
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відомостей, що становлять банківську таємницю, придбання пристрою для 

сканування та фіксації інформації, котра міститься на магнітних стрічках 

платіжних карток, і пристрою для здійснення відеофіксації виконання 

операцій на цифровій клавіатурі «АТМ» - терміналу» [85]. 

Необхідно також відмітити про те, що усі діяння, передбачені статтями 

176, 177, 229, 231, 232, 232-1 та 232-2 КК України, є злочинами з матеріальним 

складом (за винятком ст. 232-1 КК, яка відноситься до злочинів із формально-

матеріальним складом). Видається, що збалансованість положень 

кримінального закону безпосередньо пов‘язана із співвідношенням приватних 

і публічних інтересів, відображених у якості компонентів об‘єктів 

кримінально-правової охорони. Важливість (цінність) об‘єкта кримінально-

правової охорони враховується законодавцем при конструюванні складів 

злочинів у кримінально-правових нормах і відображенні ієрархії 

охоронюваних кримінальним законом суспільних цінностей. Соціальна 

значимість тих чи інших прав, свобод та інтересів відтворюється не тільки за 

рахунок розміщення статті у певному розділі КК, але й у тому числі шляхом 

формування такої конструкції складу злочину, що безпосередньо вказує на 

більший чи менший рівень суспільної небезпеки діяння. Наприклад, 

розглядаючи злочини з формальним і матеріальним складом, Р. В. Вереша 

відзначив про те, що конструювання моделі злочину з формальним складом 

обумовлено тим, що окремим видам злочинної діяльності властива винятково 

висока суспільна небезпечність вже на ранніх стадіях. Тому законодавець «не 

пов‘язує закінчення злочину із фактом настання суспільно небезпечних 

наслідків» [261, 93]. Аналіз кримінально-правових положень дозволяє зробити 

висновок про те, що злочинні посягання, направлені проти інтересів держави, 

у цілому, розцінюються законодавцем як більш суспільно небезпечні. Це 

обумовлено тим, що «інтереси держави відрізняються від інтересів інших 

учасників суспільних відносин. В основі перших є потреба у здійсненні 

загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, 

програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, 
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державного кордону України, гарантування її державної, економічної, 

інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, 

захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо» [392]. 

Таким чином, масштабність і особлива значимість державних інтересів 

обумовлює високий рівень суспільної небезпеки у разі їх ураження. У той же 

час, оцінка обґрунтованості такого підходу вимагає врахування соціально 

орієнтованої концепції правопорядку, закріпленої в Основному законі, яка 

заснована на захисті людини, життя, здоров‘я, недоторканості і безпеки як 

найвищих соціальних цінностей. Зокрема, орієнтуючись на те, що основним 

завданням КК є охорона прав та свобод людини і громадянина [314, 8], постає 

питання щодо загальної побудови і тенденції розвитку кримінального 

законодавства з точки зору його збалансованості і відповідності тим ціннісним 

орієнтирам, що закладені в Конституції України. Наприклад, вказівка щодо 

неможливості застосування до суб‘єкта корупційних злочинів звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям, примиренням 

винного з потерпілим, передачею особи на поруки, у зв'язку із зміною 

обстановки (статті 45 – 48 КК України), призначення більш м'якого покарання, 

ніж передбачено законом (ст. 69 КК України) тощо свідчать про те, що об‘єкти 

кримінально-правової охорони, компонентами яких є інтереси держави, 

виділяються законодавцем як такі, що мають особливу суспільну цінність. 

Незбалансованість кримінального закону виявляється також і при 

співставленні санкцій окремих норм. Наприклад, санкція ч. 1 ст. 368 КК 

України, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк від двох до чотирьох років за прийняття пропозиції, обіцянки 

службовою особою щодо одержання неправомірної вигоди, у порівнянні з 

санкцією ч. 1 ст. 122 КК України, що передбачає максимальне покарання у 

вигляді позбавлення волі на строк до трьох років за умисне середньої тяжкості 

тілесне ушкодження (тобто таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або 

значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину), виявляє 

позицію законодавця, згідно з якою суспільна небезпека діянь, пов‘язаних із 
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завданням фізичної шкоди людині, представлена як така, що є меншою за 

суспільну небезпеку, що спричиняє порушення порядку здійснення діяльності 

службових осіб. Не маючи на меті поглиблено досліджувати ці питання у 

межах даного дослідження, все ж варто відмітити, що у цілому вони 

відображають загальний підхід до конструювання кримінального закону, 

відповідно до якого ієрархічна побудова об‘єктів кримінально-правової 

охорони відбулася у неточному співвідношенні з закріпленим Основним 

законом пріоритетним напрямом діяльності держави для людини як найвищої 

соціальної цінності. Не є виключенням і розглядувані групи злочинів, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності.   

Правова оцінка суспільної небезпеки злочинних посягань, які направлені 

проти об‘єктів права інтелектуальної власності, відображена законодавцем у 

кримінально-правових нормах у конструкціях складів злочинів з матеріальним 

складом (статті 176, 177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК України). У той же час, 

діяння, що можуть бути пов‘язані з порушенням прав на об‘єкти права 

інтелектуальної власності і утворювати сукупність злочинів (статті 216, 203-1 

КК України) сформульовані як злочини з формальним складом. Ці діяння, 

зокрема, представлені за рахунок визначення різновидів дій, суспільна 

небезпека яких пов‘язується із обсягом (вартістю) незаконно виготовленої 

продукції, обладнання та сировини для її виробництва (ст. 203-1 КК України), 

а також різновидів дій, що характеризуються суспільною небезпекою 

незалежно від спричинених ними наслідків та/або обсягу (вартості) незаконно 

виготовленої продукції, обладнання та сировини для її виробництва (ст. 216 

КК України).  

Важливо звернути увагу на те, що злочини, визначені у статтях 176, 177, 

229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК, які представлені як діяння з матеріальним 

складом, здійснюють негативний вплив на приватні інтереси (наприклад, 

інтереси авторів творів, винахідників, інтереси володільця комерційної 

таємниці тощо), у той час як злочинні посягання, передбачені статтями 203-1 

та 216 КК, визначені як діяння з формальним складом, впливають, у першу 
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чергу, на інтереси держави, оскільки пов‘язані із порушенням визначеного 

державою порядку здійснення певної діяльності на підставі ліцензії, порядку 

створення (випуску) контрольних марок установленого державного зразка, 

порядку здійснення державними органами контрольної функції у цих сферах 

діяльності тощо. Утім, як вірно відзначив Лавринович О. В., розвиток і 

деталізація конституційних положень в законодавчих актах регулятивного і 

охоронного характеру, що мало би відбуватися на основі закріпленого 

принципу пріоритетності людини, її життя і здоров‘я як найвищої соціальної 

цінності, не завжди показує саме такий підхід у конструюванні норм права. У 

цьому аспекті показовими є положення Кримінального кодексу України, у 

межах яких побудова ієрархії об‘єктів кримінально-правової охорони 

розпочинається не із таких цінностей як життя і здоров‘я людини, а із благ, 

пов‘язаних з інтересами держави. Однак, ігнорування закладених в Основному 

законі принципів, що мали би бути взятими до уваги при конструюванні 

правових норм усіх рівнів, має наслідком виникнення такого дисбалансу 

законодавства, за якого процес застосування правових норм на рівні закону не 

тільки породжує ґрунтовні протиріччя з положенням найвищої юридичної 

сили, але й наділяє останні характером декларативних [280, 49 – 50].  

Розмір шкоди як вартісний критерій оцінки законодавцем суспільної 

небезпеки посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності виявляє оцінку 

цих об‘єктів права інтелектуальної власності як соціальних цінностей. 

Зокрема, суспільно небезпечні наслідки визначені у згаданих кримінально-

правових нормах наступним чином:  матеріальна шкода у значному розмірі (ч. 

1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 232-2 КК); матеріальна шкода у 

великому розмірі (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229 КК); матеріальна шкода 

в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК); істотна 

шкода (статті 231, 232 КК); значна шкода (ч. 1 ст. 232-1, ч. 2 ст. 232-1 КК); 

тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 232-1 КК).  

Для позначення суспільно небезпечних наслідків злочинів щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності, перелічених у статтях 176, 177, 229 
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КК (об‘єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, топографії інтегральної мікросхеми, сорти рослин, 

раціоналізаторські пропозиції, знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару), 

використовуються формулювання: «матеріальна шкода у значному розмірі», 

«у великому розмірі», «в особливо великому розмірі»; щодо об‘єктів права 

інтелектуальної власності, перелічених у статтях 231, 232, 232-1, 232-2 КК 

(комерційна таємниця та її різновиди) – «істотна шкода» (не визначено), 

«значна шкода», «тяжкі наслідки», «матеріальна шкода у значному розмірі».  

Ці показники є важливими для визначення окремих аспектів 

кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної власності як 

охоронюваних законом соціальних цінностей.  

За ступенем тяжкості вищезазначені посягання належать до: злочинів 

невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 

ст. 232-1 КК); злочинів середньої тяжкості (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 

229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК), тяжких злочинів (ч. 3 ст. 

176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК). При цьому, окрім діянь, передбачених 

статтями 231 і 232, усі інші конструкції складів злочинів побудовані таким 

чином, що у диспозиції ч. 1 статті визначається склад злочину невеликої 

тяжкості, а в інших частинах – склади діянь, які містять кваліфікуючі ознаки. 

У той же час, склади злочинів, передбачених статтями 231 і 232 КК, 

безпосередньо вказують на те, що ці діяння являють собою злочини середньої 

тяжкості, і кваліфікуючих ознак не містять.  

Співставлення вказаних вище розмірів суспільно небезпечних наслідків 

(шкоди), які завдаються злочинами, та санкцій кримінально-правових норм 

дозволяє виявити деяку непослідовність законодавця до розуміння суспільної 

небезпеки розглядуваних посягань, що, зокрема, виявляється у наступному: 

-  кількісний вираз окремих понять, що міститься у розглядуваних 

статтях, частково співпадає, а саме: поняття «шкода у значному розмірі» 

(статті 176, 177, 229, 232-2 КК) і «значна шкода» (ст. 232-1 КК) співпадають 
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щодо об‘єктів права інтелектуальної власності, які є інформаційними 

ресурсами (статті 232-1 і 232-2 КК), крім об‘єктів, передбачених у ст. 229 КК. 

Останнє, зокрема, співпадає з розміром шкоди, визначеним у ч. 1 ст. 176, ч. 1 

ст. 177 КК; «тяжкі наслідки» (ч. 3 ст. 232-1 КК) і «шкода в особливо великому 

розмірі» (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК) співпадають у розмірі шкоди. 

Таким чином, суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди одного рівня 

виражаються законодавцем різними формулюваннями; 

- відсутність визначення розміру істотної шкоди, про яку йдеться у 

статтях 231, 232 КК. Таким чином, фактично, до кримінально-правових норм 

включено оціночне поняття, значення якого може різнитися з тих чи інших 

підстав, а відтак – не відображати суспільну небезпеку таких посягань. У 

літературі відзначено про те, що питання про наявність або відсутність 

істотної шкоди вирішується у кожному конкретному випадку з огляду на 

розмір завданих збитків, фінансове становище суб‘єкта господарювання, його 

ставлення до заподіяної шкоди тощо. Істотна шкода може бути як 

матеріальною, так і нематеріальною, охоплювати як пряму дійсну шкоду, так і 

не одержані суб‘єктом господарської діяльності доходи (наприклад, збитки від 

зниження обсягу реалізації товарів, вимушеного зниження цін (тарифів) на 

товари (послуги), фінансування витрат, пов‘язаних із відверненням шкідливих 

наслідків використання комерційної таємниці конкурентами, 

перепрофілюванням виробництва, забезпеченням безпеки суб‘єкта 

господарювання) [316, 530 – 531]. Отже, важливо доповнити положення ст. 

231 КК приміткою, в якій надати визначення істотної шкоди. При визначенні і 

розкритті поняття істотної шкоди, на мою думку, доцільно застосовувати його 

формулювання, запропоноване З. А. Тростюк та А. В. Соколовим. Вказані 

автори визначили істотну шкоду як таку, що в сто і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, до якої відноситься шкода як 

майнового, так і немайнового характеру, що заподіюється правам, свободам та 

інтересам окремих фізичних або юридичних осіб, або державним чи 

громадським інтересам, які охороняються законом [426, 45]. У даному 
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визначенні справедливо наголошується на тому, що шкода може мати не 

тільки майновий, але й немайновий характер; 

- відзначається деяка непослідовність у визначенні ознак складів 

злочинів, які відображені законодавцем як діяння, що мають один рівень 

суспільної небезпеки.  

Зокрема, у складах злочинів невеликої тяжкості суттєво різниться 

мінімальний розмір шкоди (21020 грн. у ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177 і ч. 1 ст. 229 

КК; 525500 грн. у ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК), так і санкція кримінально-

правової норми. Тобто, наприклад, за незаконні дії з об‘єктом авторського 

права чи об‘єктом суміжних прав передбачено штраф у розмірі 200 – 1000 

НМДГ (або виправні роботи чи позбавлення волі), тоді як за незаконне 

використання знака для товарів і послуг (що має такі ж суспільно небезпечні 

наслідки) – штраф у розмірі 1000 – 2000 НМДГ (без зазначення про виправні 

роботи чи позбавлення волі). Незаконні діяння з інсайдерською інформацією 

(ч. 1 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК), що тягнуть завдання шкоди у розмірі від 

525500 грн., підлягають покаранню у вигляді штрафу до 2000 НМДГ (без 

зазначення про виправні роботи чи позбавлення волі), однак з альтернативним 

покаранням у вигляді позбавлення права обіймати певні посади і займатися 

певною діяльністю. Отже, виявляється незбалансованість кримінально-

правових норм, які передбачають відповідальність за злочини невеликої 

тяжкості, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності. Ця 

незбалансованість виявляється у тому, що: а) за посягання на об‘єкти 

авторського права і суміжних прав, об‘єкти промислової власності та деякі 

нетрадиційні об‘єкти (винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська 

пропозиція, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане 

зазначення походження товару) при встановленні однакової мінімальної межі 

шкоди, застосовуються різні підходи до побудови санкцій статей кримінально-

правових норм (розрізняється як розмір штрафу, так і види покарань); б) за 

незаконні діяння, вчинені щодо інсайдерської інформації, визначена 
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мінімальна межа шкоди є у 25 разів більшою, ніж за посягання на об‘єкти 

авторського права і суміжних прав, об‘єкти промислової власності та деякі 

нетрадиційні об‘єкти (винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська 

пропозиція, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, кваліфіковане 

зазначення походження товару); при цьому (при наявності вказівки на 

однаковий розмір шкоди) розмір штрафу за ці діяння різниться; в) загалом, 

враховуючи зазначену вище розбіжність між мінімальною межею шкоди у 

злочинах невеликої тяжкості, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, а також передбачення у санкціях статей таких різновидів покарань 

як виправні роботи і позбавлення волі, вбачається, що посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, які є результатами інтелектуальної творчої 

діяльності (визначені у ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177 КК), розрізняються 

законодавцем як такі, що мають більшу суспільну небезпеку. Відповідно, 

визначені у цих статтях охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності, 

визнаються такими, що володіють більшою соціальною користю і є більш 

цінними.  

У складах злочинів середньої тяжкості також спостерігається подібна 

непослідовність, а саме: а) за посягання на об‘єкти авторського права і 

суміжних прав, об‘єкти промислової власності та деякі нетрадиційні об‘єкти 

(винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська пропозиція, знак для товарів і 

послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення походження товару) 

при встановленні однакової мінімальної межі шкоди, застосовуються різні 

підходи до побудови санкцій статей кримінально-правових норм 

(розрізняється як розмір штрафу, так і види покарань) (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, 

ч. 2 ст. 229 КК); б) за незаконні діяння, вчинені щодо інсайдерської 

інформації, визначена мінімальна межа шкоди є приблизно у 2 рази більшою, 

ніж за посягання на об‘єкти авторського права і суміжних прав, об‘єкти 

промислової власності та деякі нетрадиційні об‘єкти (винахід, корисна модель, 
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промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторська пропозиція, знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару) (ч. 2 ст. 232-1 

КК і ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229 КК); при цьому зростання показника 

мінімальної межі шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину з 

використанням інсайдерської інформації, у два рази і спричинення тяжких 

наслідків (у ч. 3 ст. 232-1 КК порівняно із ч. 2 ст. 232-1 КК), не має наслідком 

віднесення законодавцем даного посягання до тяжких злочинів. Не зважаючи 

на збільшення показників шкоди, це діяння розцінюється як злочин середньої 

тяжкості; в) діяння щодо інсайдерської інформації, передбачені у ч. 1 ст. 232-1 

і ч. 2 ст. 232-1 КК, при наявності однакової нижньої межі шкоди розцінюються 

законодавцем як злочини невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 232-1 КК) і злочини 

середньої тяжкості (ч. 2 ст. 232-1 КК); при цьому, розмір штрафу, 

передбаченого за діяння, визначені у ч. 2 ст. 232-1 КК, перевищує більше ніж 

у два рази розмір штрафу, передбачений у ч. 1 ст. 232-1 КК. Це означає, що 

суспільна небезпека даних діянь пов‘язується законодавцем із, власне, 

характером дій, які являють собою об‘єктивну сторону діяння. Проте, навряд 

чи можна погодитись із таким підходом з огляду на те, що діяння, яке полягає 

у «незаконному розголошенні, передачі або наданні доступу до інсайдерської 

інформації» або «наданні з використанням такої інформації рекомендацій 

стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів)» є більше небезпечним, ніж діяння, що полягає у «вчиненні з 

використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь 

інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних 

паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація», 

з огляду на те, що безпосередньо у кримінально-правових нормах зазначається 

про умову, що обидва ці діяння призвели до отримання особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків, або заподіяння значної шкоди охоронюваним законом 
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правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Крім того, суттєвим 

недоліком слід визнати відсутність визначення поняття «істотна шкода» у 

статтях 231, 232 КК.  

Тяжкими злочинами є діяння, передбачені ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 

ст. 229 КК. Слід звернути увагу на те, що розмір шкоди, яка може бути 

завдана цими посяганнями, відповідає розміру шкоди, визначеному у ч. 3 ст. 

232-1 КК (щодо діяння, яке є злочином середньої тяжкості). Отже, за наявності 

вказівки на один і той самий розмір шкоди, яка може завдаватися злочинними 

посяганнями, законодавець встановлює різні види і розміри покарань, а саме: 

у ч. 3 ст. 232-1 КК – штраф у розмірі 5000 – 8000 НМДГ з позбавленням права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю чи без такого; у ч. 3 

ст. 176 і ч. 3 ст. 177 КК – штраф у розмірі 2000 – 3000 НМДГ або позбавлення 

волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю чи без такого; у ч. 3 ст. 229 КК – штраф у розмірі 10000 – 15000 

НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю чи без такого. Виявляється недоліком той факт, що діяння, які 

завдають шкоду одного розміру, розрізняються як злочини з різним ступенем 

суспільної небезпеки.   

Той факт, що тяжкими злочинами визнано лише посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, перелічені у ст. 176, 177, 229 КК, також 

вказує на розуміння їх законодавцем як більш значимих і цінних. 

Зазначене вище виявляє суттєву непослідовність і суперечливість у 

підходах законодавця як до визначення суспільної небезпеки посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, так і у питаннях визначення 

різновидів і розмірів покарань за ці посягання. Збалансованість кримінально-

правових норм, що були розглянуті вище, має бути заснована на тому, що 

діяння, яким властива суспільна небезпека одного рівня (що визначено у 

відповідному формулюванні об‘єктивної сторони у вигляді суспільно 

небезпечних наслідків), мають бути віднесені до злочинів одного ступеня 
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тяжкості; у кримінально-правових нормах, що передбачають покарання за такі 

діяння, відповідно, має бути встановлено однакові різновиди і розміри 

покарань.  

Властивості суспільної небезпеки діяння [438, 105], що полягають у 

тому, що злочин завдає реальної шкоди або створює небезпеку її заподіяння 

охоронюваним суспільним цінностям, підкреслюються законодавцем 

безпосередньо у Кримінальному законі у тому числі шляхом вказівки на 

незакінчений злочин, різновидами якого визначено готування до злочину і 

замах на злочин (ч. 2 ст. 13 КК України). При цьому, на основі положення ч. 2 

ст. 14 КК, відповідно до якого готування до злочину невеликої тяжкості не 

тягне за собою кримінальної відповідальності, у літературі була висловлена 

думка щодо неможливості притягнення до кримінальної відповідальності 

особи, яка вчинила готування до злочинів, передбачених статтями 176, 177 

КК. Наприклад, у науково-практичному коментарі Кримінального кодексу 

України за редакцією М. І. Мельника та М. І. Хавронюка з посиланням на 

положення ч. 2 ст. 14 КК зазначено про те, що «не є злочином, наприклад, 

вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і суміжних 

прав», тому «готування до злочинів, передбачених у ч. 1 і 3 ст. 176 не може 

тягнути за собою кримінальної відповідальності» [317, 555]. Проте, з даною 

позицією погодитися не можна з таких підстав.  

По-перше, не усі діяння, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, належать до злочинів невеликої тяжкості. Навіть у межах однієї 

статті 176 КК можна виділити склади злочинів невеликої, середньої тяжкості і 

тяжких злочинів. Так, посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності за 

ступенем тяжкості належать до: злочинів невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 176, ч. 1 

ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК); злочинів середньої 

тяжкості (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 

ст. 232-1 КК), тяжких злочинів (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК). Таким 

чином, орієнтуючись на положення ч. 2 ст. 14 КК, видається, що кримінально 

караним є готування до злочинів, які посягають на об‘єкти права 
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інтелектуальної власності, передбачених ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, 

статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 

229 КК. 

По-друге, «вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського 

права і суміжних прав», про які вказували згадані автори, може полягати не 

тільки у готуванні до злочину, але й представляти собою замах на злочин (ст. 

15 КК), що може бути вчиненим у тому числі і відносно злочинів невеликої 

тяжкості. До речі, судовій практиці відомі випадки притягнення до 

кримінальної відповідальності за незакінчене посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, тобто за дії, які могли завдати шкоди охоронюваній 

законом цінності [84].  

Важливо, що усі склади злочинів, передбачених статтями 176, 177, 229, 

231, 232, 232-1, 232-2 КК, визначають ці посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності як злочини із матеріальним складом
1
. Суспільно 

небезпечні наслідки у даних кримінально-правових нормах визначені шляхом 

вказівки на матеріальну шкоду (статті 176, 177, 229, 232-2 КК), істотну шкоду 

(статті 231, 232 КК), значні збитки, тяжкі наслідки (ст. 232-1 КК). Таким 

чином, законодавець вказує на матеріальний характер шкоди, що може 

завдаватися даними посяганнями. Однак, як вірно відзначив О. О. Дудоров 

щодо положень ст. 232-1 КК, нематеріальні суспільно небезпечні наслідки 

можуть бути для фондового ринку не менш вагомими (зрив ділових 

переговорів, припинення біржових торгів, зміна організаційної структури 

юридичної особи, підрив ділової репутації учасника фондового ринку тощо) 

[260, 480]. Подібним чином можна розцінювати і наслідки вчинення посягань 

на інші об‘єкти права інтелектуальної власності, кожен з яких є втіленням 

певних талантів, творчих і інтелектуальних зусиль особи (результати 

інтелектуальної творчої діяльності) або володіє цінністю як об‘єкт права 

                                                           
1
 Примітка. 

За винятком ст. 232-1, в якій міститься вказівка на одержання необґрунтованого доходу чи уникнення збитків, 
у зв’язку з цим, це діяння визначається як злочин із формально-матеріальним складом *117, 254+. Утім, вище 
мною було винесено пропозицію щодо необхідності вилучення даних формулювань із статті 232-1 КК.  
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інтелектуальної власності, що забезпечує належне функціонування суб‘єкта 

господарської діяльності (інформаційні ресурси). Отже, правильно вказує П. 

П. Андрушко, що при вчиненні цих посягань одночасно порушуються як 

особисті немайнові та майнові права автора (творця) об‘єкта права 

інтелектуальної власності, так і майнові права суб‘єкта права інтелектуальної 

власності на такий об‘єкт, якому вони належать, і який він використовує [12, 

39]. О. Е. Радутний також зазначив, що майнова шкода дуже часто 

поєднується з політичною і немайновою. Шкода, яка завдається 

недобросовісною конкуренцією, сягає значно далі, ніж її майновий аспект 

[386, 23]. Очевидно, що посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності 

спричиняють окрім майнової (матеріальної) також завдання немайнової 

(нематеріальної) шкоди. У постанові Верховного Суду України від 27 жовтня 

2016 року, справа 5-99кс16, вказано про різноплановість ознак, які 

характеризують суспільно небезпечні наслідки нематеріального характеру. 

Так, суд відзначив, що за конкретних обставин справи, наслідки 

нематеріального характеру, які піддаються грошовій оцінці (реальна шкода) та 

відповідно до такої оцінки досягли встановленого розміру ("істотної шкоди" 

чи "тяжких наслідків") із заподіянням шкоди охоронюваних Конституцією 

України чи іншими законами прав та свобод людини і громадянина 

(соціального, політичного, морального, організаційного чи, іншого характеру) 

[364]. З цих підстав, обґрунтованим вбачається зазначення у кримінально-

правових нормах формулювання щодо завдання шкоди, виключивши вказівку 

на її матеріальний характер. 

Варто відзначити про те, що визначення порядку обрахування розміру 

шкоди, що завдається внаслідок посягання на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, знаходиться на межі декількох дисциплін (економіки, математики 

тощо) і перебуває поза межами даного дослідження. Все ж доцільним 

видається зазначити, що, на даний час, у законодавстві і в науці відсутні єдині 

підходи до оцінювання такої шкоди. Як Національний стандарт №4 «Оцінка 

майнових прав інтелектуальної власності» [319], так і Методика оцінки 
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майнових прав інтелектуальної власності [298] визначають лише основні 

підходи до обрахування майнової складової прав на об‘єкти права 

інтелектуальної власності. У літературі містяться сумнівні пропозиції щодо 

оцінки збитків, що завдаються внаслідок порушення прав на об‘єкти права 

інтелектуальної власності. Зокрема, на прикладі незаконного використання 

програмного забезпечення, було запропоновано включати до формули 

обрахунку таких збитків у тому числі витрати «на зламування системи 

захисту», «обсяг штрафу у разі виявлення порушення», а також показники, які 

складно відобразити у кількісному виразі (наприклад, «ймовірність виявлення 

порушення») [379, 83]. При цьому, як вірно відзначила Демидова Л. М., 

наприклад, вартість порушених майнових прав на такий об‘єкт як банківська 

таємниця, має відбуватися за окремою методикою, яка враховувала б усі 

нюанси такого виду інформації з обмеженим доступом. Аналогічний підхід 

варто застосовувати й до встановлення вартості порушених майнових прав 

щодо інсайдерської інформації (ст. 232-1 КК) та інформації про емітента (ст. 

232-2 КК) [140, 545]. Отже, видається, що, враховуючи особливу і 

багатогранну сутність об‘єктів права інтелектуальної власності (що включає в 

себе майновий і немайновий аспекти), окрім того, що доволі часто потребує 

встановлення сам факт вчинення посягання на об‘єкт права інтелектуальної 

власності шляхом проведення експертного дослідження (наприклад, шляхом 

здійснення авторознавчої експертизи установлюється факт вчинення плагіату, 

комп‘ютерно-технічної експертизи – факт зламу комп‘ютерної техніки і 

створення контрафактного програмного забезпечення тощо), обрахунок 

завданої таким посяганням шкоди, зокрема, потребує експертних досліджень 

таких видів: а) експертне дослідження для обрахунку завданої майнової 

(матеріальної) шкоди (наприклад, судово-економічна, товарознавча 

експертиза); б) експертне дослідження для обрахунку моральної (немайнової) 

шкоди (наприклад, судово-психологічна експертиза).  

Водночас, не можна погодитись із пропозицією Волинця Р. А. щодо 

необхідності вилучення з кримінально-правової норми – ст. 232-1 КК, вказівки 
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на суспільно небезпечні наслідки як ознаку об‘єктивної сторони злочину і, 

відтак, утворення складу цього діяння як злочину із формальним складом. 

Також згаданий науковець пропонує вилучити з Кодексу України про 

адміністративні правопорушення ст. 163
9
 «незаконне використання 

інсайдерської інформації» [117, 260 – 261]. По-перше, саме вказаний розмір 

шкоди, не зважаючи на наявну незбалансованість у кримінально-правових 

нормах щодо її розміру, все ж відображає суспільну небезпеку відповідних 

посягань і є основою для відмежування злочинів, які являють собою посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності, від інших правопорушень. По-

друге, за умови вилучення з ст. 232-1 КК формулювання щодо суспільно 

небезпечних наслідків, видається, що діяння, яке полягає у наданні з 

використанням інсайдерської інформації рекомендації щодо придбання чи 

відчуження цінних паперів або похідних (деривативів) (незалежно від того, чи 

була у подальшому якимось чином використана ця інформація і чи були 

відчужені цінні папери або похідні (деривативи)), визнається як суспільно 

небезпечне. Утім, існуюча редакція цієї норми, в якій йдеться про завдану 

шкоду, безпосередньо вказує на те, що суспільно небезпечними є не тільки, 

власне, дії щодо передачі інсадерської інформації, а й подальші дії з цією 

інформацією, що призвели до завдання шкоди. Так, у постанові Великої 

Палати Верховного Суду від 05 грудня 2018 р., справа N 301/2178/13-к, 

провадження N 13-57кс18, відзначено про те, що обмеження критеріїв 

визначення суспільної небезпечності таких посягань, а тим більше вирішення 

питання про їх криміналізацію чи декриміналізацію матеріальним 

еквівалентом шкоди суперечило би самому змісту відповідних об'єктів 

кримінально-правової охорони, а також ієрархії соціальних цінностей, 

закріпленій у Конституції України та визначеній міжнародними стандартами 

[359]. Отже, цілком закономірно, що законодавцем розрізняються діяння, які є 

суспільно небезпечними самі по собі (наприклад, розбій), та такі, суспільна 

небезпека яких залежить від завдання шкоди певного обсягу (розміру); з 

урахуванням цього в кримінальному законі конструюються склади злочинів з 



257 
 

матеріальним і формальним складом. З огляду на це, навряд чи можна 

розцінювати факт передачі інформації як дію, якій властива суспільна 

небезпека, незалежно від того, які саме наслідки спричинила ця дія. При 

цьому, неправомірна передача інформації з обмеженим доступом може 

тягнути настання дисциплінарної чи адміністративної відповідальності.  

Важливо, що шкода, завдана посяганнями на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, може являти собою як реальні (прямі) збитки, 

так і упущену вигоду. Цю позицію підтримує і А. С. Нерсесян [324, 86].  

Загалом, не зважаючи на певні розбіжності у розумінні поняття збитків з 

точки зору цивільного (ст. 22 ЦК України) і господарського законодавства (ст. 

224 і ст. 225 ГК України), у цілому, їх зміст зводиться до значень, визначених 

як «реальні збитки» (до яких зараховуються втрати і витрати), а також 

«упущена вигода» [318, 48 – 49]. Таким чином, визначення суспільно 

небезпечних наслідків негативного впливу на об‘єкт права інтелектуальної 

власності як таких, що виявляються у реальних збитках або упущеній вигоді, 

має засновуватися на тому, що: 1) належний суб‘єкт права інтелектуальної 

власності втрачає доходи, які міг би одержати за звичайних обставин, у разі, 

якби його право не було порушено (наприклад, у разі незаконного відтворення 

об‘єкта права інтелектуальної власності); 2) у зв'язку із здійсненням 

негативного впливу на об‘єкт права інтелектуальної власності (наприклад, у 

зв‘язку зі знищенням або пошкодженням об‘єкта права інтелектуальної 

власності, зміни правового статусу відомостей, які входили до таємниці) особа 

зазнала втрат і понесла чи має понести витрати для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки).  

Не можна оминути увагою також питання встановлення особи, якій 

завдається шкода внаслідок вчинення посягань, передбачених статтями 

176, 177, 229, 231, 232, 232-1 і 232-2 КК (потерпілого). Положення цих норм 

вказують на коло потерпілих наступним чином: 

1) формулювання ст. 176 «інше порушення авторського права і 

суміжних прав», ст. 177 «інше умисне порушення права на ці об'єкти», ст. 229 
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«інше умисне порушення права на ці об'єкти» вказують на суб‘єкта права 

інтелектуальної власності;  

2) формулювання статей 231 і 232 КК безпосередньо вказують на 

«суб'єкта господарської діяльності»; у ст. 232-1 йдеться про «права, свободи та 

інтереси окремих громадян або державні чи громадські інтереси, або інтереси 

юридичних осіб», а у ст. 232-2 – про «інвестора в цінні папери (у тому числі 

акціонера)». 

Утім, важливим видається визначити, чи дійсно вищевказані норми 

коректно вказують на коло осіб, які можуть бути потерпілими внаслідок 

вчинення суспільно небезпечних посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності. У цьому контексті, слід відмітити, що положення статей 176, 177 і 

229 КК, які опосередковано вказують на суб‘єкта права інтелектуальної 

власності, загалом, вірно окреслюють коло потерпілих осіб. Однак, в окремих 

випадках, структурні особливості об‘єкта права інтелектуальної власності 

дозволяють визначити коло потерпілих від злочинного посягання на цей 

об‘єкт. Наприклад, незаконне відтворення об‘єкта суміжних прав представляє 

собою одну подію злочину, потерпілими від якої є кілька осіб (суб‘єкти 

авторського і суміжних прав). Подібним чином можна розцінювати і 

посягання на сорт рослин, зважаючи на ст. 10 Закону України «Про охорону 

прав на сорти рослин», згідно з якою різні групи прав можуть належати різним 

суб‘єктам цього об‘єкта права інтелектуальної власності (автор, володілець 

майнових прав, селекціонер). Внаслідок злочинного впливу на 

раціоналізаторську пропозицію шкода може бути завдана як одному з 

суб‘єктів права інтелектуальної власності (наприклад, автору), так і обом 

суб‘єктам (автору і юридичній особі), які, відповідно, можуть бути 

потерпілими. 

У той же час, конструкції статей 231, 232 і 232-2 КК викликають деякі 

зауваження. Як відмічає П. П. Андрушко, потерпілими при вчиненні злочинів, 

передбачених статтями 231, 232 КК України, є суб‘єкти господарської 

діяльності, яким належать відомості, що становлять їх комерційну таємницю – 
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юридичні особи – суб‘єкти господарської діяльності, чи фізичні особи – 

суб‘єкти господарської діяльності [12, 41]. 

Видається, що визначення кола осіб, які є потерпілими від посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, визначені у статтях 231, 232, 232-1 і 

232-2 КК України, має враховувати наступне: 

а) співвідношення понять «комерційна таємниця», «банківська 

таємниця», «інсайдерська інформація», у межах якого: банківська таємниця є 

різновидом комерційної таємниці; інсайдерська інформація може містити у 

собі відомості, які належать до предмета комерційної таємниці; 

б) предмет комерційної і банківської таємниці можуть складати 

відомості, які стосуються не тільки, власне, діяльності юридичної особи, що 

прийняла рішення щодо надання цим відомостям відповідного правового 

статусу, але й також інші відомості (наприклад, інформація про особисте 

життя); 

в) властивості комерційної таємниці (у тому числі її різновиду – 

банківської таємниці), які виявляються у тому, що, з одного боку, вона є 

необхідною для забезпечення господарської діяльності юридичної особи чи 

фізичної особи-підприємця, а, з іншого – являє собою об‘єкт права 

інтелектуальної власності, який є інформаційним ресурсом. 

Враховуючи це, а також визначене вище коло правомочних і 

правозобов‘язаних суб‘єктів комерційної таємниці, виявляється, що, хоча 

суб‘єкт господарської діяльності (юридична особа або фізична особа-

підприємець) дійсно є належним володільцем відомостей, що належать до 

комерційної таємниці, все ж незаконне поширення цих відомостей може 

спричиняти шкоду не тільки цій юридичній особі або фізичній особі-

підприємцю. Наприклад, незаконне розповсюдження інформації, яка складає 

банківську таємницю, може мати наслідком поширення відомостей про 

майновий стан фізичної особи (власника рахунку), про її сімейний стан, 

належність їй майна на праві власності і т.д. Окрім того, вказівка законодавця 

на суб‘єкта господарської діяльності вказує лише на один із правових статусів 
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особи, яка є законним володільцем відомостей, що становлять предмет 

комерційної таємниці (учасник господарських правовідносин); поряд із цим, 

така особа володіє також статусом суб‘єкта права інтелектуальної власності, 

який, у свою чергу, включає в себе низку специфічних рис, обумовлених 

рисами охоронюваного об‘єкта права інлетектуальної власності. З огляду на 

це, коло потерпілих від злочинів, передбачених статтями 231, 232 КК, є більш 

широким, ніж це зазначено у даних кримінально-правових нормах. Отже, 

більш прийнятним для позначення потерпілої особи видається формулювання, 

що міститься у ст. 232-1 КК, - «права, свободи та інтереси окремих громадян 

або державні чи громадські інтереси, або інтереси юридичних осіб».      

При дослідженні причинно-наслідкового зв’язку у складах злочинів, 

які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, важливим є 

врахування таких особливостей: 

1) враховуючи той факт, що усі склади діянь, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, сконструйовані законодавцем як матеріальні 

(крім ст. 232-1 КК, що є діянням з формально-матеріальним складом), 

причинний зв‘язок підлягає встановленню у всіх випадках вчинення таких 

посягань; 

2) зважаючи на те, що «протиправній дії як формі протиправної 

поведінки відповідає юридичний обов‘язок утримуватися від здійснення 

посягань на встановлені нормами заборони та на охоронювані законом 

суб‘єктивні права інших осіб», а «при зазначеній формі протиправної 

поведінки особа здійснює саме ту дію, яку не повинна була здійснювати» [114, 

58] і, відповідно, при вчиненні діяння у формі бездіяльності – навпаки, не 

вчиняє дію, яку повинна була вчинити, у злочинах, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, причинний зв‘язок виявляється у 

взамопов‘язаних фактах негативного (злочинного) впливу на об‘єкт права 

інтелектуальної власності і настанням визначених у кримінально-правовій 

нормі суспільно небезпечних наслідків. Саме наявність чи відсутності змін у 

компонентах кримінально-правової охорони є основою для визнання 
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відповідного злочину посяганням на об‘єкт права інтелектуальної власності, 

тому останній виступає важливим елементом у питанні дослідження 

причинного зв‘язку у розглядуваних посяганнях; 

3) з урахуванням можливих різновидів причинних зв‘язків, 

запропонованих у літературі [264, 125], слід виділити особливості кожного з 

них у розглядуваних злочинах: 

- причинний зв’язок при безпосередньому заподіянні шкоди має місце в 

усіх випадках, коли діяння суб‘єкта посягання спричиняє негативні зміни у 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони, що завжди пов‘язано із 

негативними змінами у правах, свободах, інтересах щодо об‘єкта права 

інтелектуальної власності можуть утворюватися внаслідок: 1) вчинення 

впливу на об‘єкт права інтелектуальної власності; 2) вчинення інших дій 

(бездіяльності), пов‘язаних з незаконним отриманням прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності або його неправомірним введенням в обіг, 

використанням і розповсюдженням тощо; 

- опосередкований необхідний причинний зв’язок, у межах якого суб‘єкт 

посягання може використовувати різні засоби вчинення злочину, а також 

інших осіб, може мати місце, наприклад, у разі використання спеціальним 

суб‘єктом - службовою особою, своїх працівників для незаконного 

виготовлення примірників об‘єктів права інтелектуальної власності; 

- необхідний причинний зв’язок при співучасті, за якого дії співучасників 

охоплюються єдиним умислом (див. нижче).    

Окремо слід зазначити про установлення причинного зв‘язку у злочинах, 

що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, у разі не тільки 

завдання таким діянням шкоди, але й у разі створення реальної загрози її 

завдання. Наприклад, у ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено відповідальність за дії, які створюють умови 

для можливих порушень таких прав або створюють загрозу порушення прав 

на об‘єкт права інтелектуальної власності, зокрема: невчинення власником 

веб-сайту, постачальником послуг хостингу передбачених законодавством про 
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авторське право і суміжні права дій щодо унеможливлення доступу 

користувачів мережі Інтернет до об'єктів авторського права і (або) суміжних 

прав. Такі дії, фактично, надають можливість третім особам вільно мати 

доступ до об‘єкта права інтелектуальної власності і відтворювати його. У 

такому разі дослідження механізму дії причинного зв’язку потребує врахування 

таких особливостей: особа, яка створила можливість для злочинної дії іншої 

особи (тобто загрозу заподіяння шкоди), може нести відповідальність, якщо: 

на неї був покладений обов‘язок вчинити певні дії, які вона не вчинила 

(незакінчений злочин); якщо вона своїми діями умисно створила умови для 

злочинних дій третіх осіб (співучасть) [385, 110 – 112]. 
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2.3. Суб’єктивні ознаки складів злочинів, що посягають на об’єкти 

права інтелектуальної власності. 

 

Суб’єкт злочину. У літературі справедливо відзначено про важливість 

та першочерговість суб‘єкта як елемента складу злочину. Суб‘єкт злочину є 

тим елементом, який визначає існування всіх інших елементів складу злочину 

[38, 106], початковою ланкою кримінальної відповідальності і своїми 

ознаками (або їх відсутністю) визначає характер відповідальності [424, 58]. 

Слід погодитись із думкою, що не зменшуючи значущості інших елементів 

складу злочину... всі питання кримінальної відповідальності, перш за все, 

пов‘язані з конкретною осудною фізичною особою, яка досягла віку, 

встановленого законом, та яка вчинила суспільно небезпечне діяння [467, 501], 

тобто із суб‘єктом злочину.  

Кримінально-правові норми, які передбачають відповідальність за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, вказують на можливість 

вчинення цих злочинів: 

1) загальним суб’єктом (ч. 1, ч. 2 ст. 176, ч. 1, ч. 2 ст. 177, ч. 1, ч. 2 ст. 

229, ст. 231, ст. 232-1 КК); 

2) спеціальним суб’єктом (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229, ст. 232, 

ст. 232-1, ст. 232-2 КК). 

При цьому, законодавчі конструкції статей 176, 177, 229, 231, 232, 232-1 

і 232-2 КК дозволяють виокремити такі групи посягань на об’єкти права 

інтелектуальної власності (в залежності від суб’єкта вчинення 

посягання): 

1) діяння, що можуть вчинятися тільки загальним суб’єктом: 

незаконне отримання і використання відомостей, що становить комерційну 

або банківську таємницю (ст. 231 КК); 

2) діяння, що можуть вчинятися як загальним, так і спеціальним 

суб’єктом: суспільно небезпечні посягання на об‘єкти авторського права і 

суміжних прав; порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 
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зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію, незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, незаконне 

використання інсайдерської інформації (статті 176, 177, 229, 232-1 КК); 

3) діяння, що можуть вчинятися виключно спеціальним суб’єктом: 

розголошення комерційної або банківської таємниці; приховування інформації 

про діяльність емітента (статті 232, 232-2 КК) [218, 52]. 

Розглянемо ці положення більш детально.  

Слід звернути увагу на те, що конструкції вищезгаданих статей, що 

передбачають відповідальність за вчинення діянь загальним суб‘єктом, 

вказують на: а) використання об‘єкта права інтелектуальної власності з 

порушенням прав належного суб‘єкта права інтелектуальної власності 

(правоволодільця); б) використання об‘єкта неналежною особою (яка не є 

суб‘єктом права інтелектуальної власності); в) незаконне здобуття доступу до 

об‘єкта права інтелектуальної власності (зокрема, ознайомлення з 

інформацією) неналежним суб‘єктом. 

Слід звернути увагу на те, що загальний суб‘єкт злочинів, визначених 

статтями 176, 177, 229, 231, 232-1 КК, позначається законодавцем: 

- опосередковано – шляхом вказівки на незаконність дій (наприклад, 

статті 176, 177, 229, 231 КК), шляхом вказівки на спрямованість дій (ст. 231 

КК); 

- безпосередньо – шляхом включення у кримінально-правову норму 

формулювання «особа, яка вчинила дії» і надання визначення цього поняття, 

яке охополює як загального, так і спеціальних суб‘єктів злочинів (ст. 232-1 

КК). Зокрема, у ч. 3 примітки до ст. 232-1 КК визначено, що під особами, які 

вчинили дії, розуміються (крім спеціальних суб‘єктів) особи, які ознайомилися 

з інсайдерською інформацією неправомірним шляхом
1
.  

                                                           
1
 Примітка. 

Вважаю невдалою вказівку законодавця щодо осіб, які ознайомилися з інформацією неправомірним шляхом. 

Такий підхід, фактично, є єдиним випадком у чинному Кримінальному законі, коли загальний суб‘єкт 

злочину, що пов‘язаний із незаконними діями з інформацією, визначається за допомогою включення до 

кримінально-правової норми певної його характеристики. Причому така характеристика не застосовується, 
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З цього виявляється, що загальним суб’єктом розглядуваних злочинів є 

особа, яка: 

- не є суб‘єктом права інтелектуальної власності (наприклад, незаконне 

використання чужого твору); 

- є суб‘єктом права інтелектуальної власності, але не визначена законом 

як спеціальний суб‘єкт (наприклад, у разі вчинення діянь одним із співавторів 

твору по відношенню до іншого співавтора); 

- не має права володіти відомостями (мати доступ до відомостей), що 

становлять предмет комерційної, банківської таємниці, чи віднесені до 

інсайдерської інформації (наприклад, незаконне отримання відомостей, які 

становлять предмет комерційної таємниці). 

Суспільно небезпечні посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, що можуть вчинятися спеціальним суб’єктом, передбачені у ч. 3 

ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229, ст. 232, ст. 232-1, ст. 232-2 КК. 

Слід відзначити про те, що питання визначення поняття спеціального 

суб‘єкта злочину та встановлення його ознак не є новим для науки 

кримінального права. Зокрема, важливі дослідження в цьому напрямку 

зроблені в роботах В. В. Устименка [441], В. І. Терентьєва [424], Д. В. 

Бараненка [22], С. О. Семенова [403], П. П. Андрушка [14], В. О. Навроцького 

[309], В. Г. Павлова [349] та ін. 

В юридичній літературі представлені різні визначення спеціального 

суб‘єкта злочину [314, 59;  265, 142;  259, 324; 313, 30;  424, 113;  403, 80; 349, 

271]. На мою думку, поняття спеціального суб‘єкта найбільш повно 

виражається через включення до нього так званої обмежувальної ознаки 

(ознак), за допомогою якої (яких) точно визначається коло осіб, які можуть 

бути суб‘єктами відповідного злочину і, тим самим, виключається 

відповідальність інших осіб. Як вірно вказує В. В. Устименко, законодавець 

шляхом введення ознак спеціального суб‘єкта злочину звужує сферу 

                                                                                                                                                                                              
наприклад, у ст. 231 КК, в якій йдеться про незаконне отримання відомостей чи їх незаконне використання. 

Отже, на мою думку, доцільним виявляється виключення цього формулювання з положень ст. 232-1 КК 

України.   
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розповсюдження норми, співвідношуючи її з відповідним колом 

відповідальних осіб, ознаки яких вказані в диспозиції закону [441, 23]. А. Н. 

Трайнін з цього приводу зазначає, що ознаки, які вводяться законом до складу 

злочину для характеристики суб‘єкта злочину, направлені до наступної мети: 

законодавець за допомогою цих ознак звужує коло осіб, що можуть нести 

кримінальну відповідальність за певний злочин або певну групу злочинів, тим 

самим стверджуючи положення, що не будь – яка фізична осудна особа може 

бути суб‘єктом даного виду або даного роду злочинів [425, 191]. Отже, 

спеціальний суб‘єкт злочину – це суб‘єкт злочину, який на момент вчинення 

злочинного діяння (дії або бездіяльності) володіє додатковими спеціальними 

(особливими) ознаками, що безпосередньо передбачені Особливою частиною 

КК України або випливають зі змісту її норм, і які виключають можливість 

притягнення до кримінальної відповідальності за конкретний злочин особи, 

яка не володіє вказаними додатковими ознаками [254, 77].  

У положеннях Кримінального кодексу України ознака щодо вчинення 

посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності спеціальним суб‘єктом 

має криміноутворююче значення у таких випадках: 

а) як ознака кваліфікованого діяння (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 

КК); 

б) як ознака основного складу злочину (ст. 232, ст. 232-1, ст. 232-2 КК). 

У всіх цих випадках знака спеціального суб‘єкта безпосередньо 

називається в кримінально-правовій нормі, але розкриття її змісту потребує 

звернення до норм регулятивного законодавства. 

Кримінальним законом називаються такі спеціальні суб’єкти злочинів, 

які посягають на об’єкти права інтелектуальної власності: 

1) службова особа (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК); 

2) особа, якій таємниця відома у зв‘язку з професійною або службовою 

діяльністю (ст. 232 КК); 

3) посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами 

емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які 
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мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними 

трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від 

відносин з емітентом, у тому числі співробітники професійних учасників 

фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація 

внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків; аудитори, 

нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які 

виконують надані законом публічні повноваження (ст. 232-1 КК); 

4) службова особа емітента (ст. 232-2 КК). 

Слід відмітити, що вищезгадані спеціальні суб‘єкти є такими, що 

охарактеризовані законодавцем ознаками правового становища (статусу) 

суб‘єкта [441, 39]. Утім, зміст правового статусу кожного з них є різним. 

Зокрема, характеристики спеціальних суб‘єктів розглядуваних злочинів 

пов‘язуються із набуттям цими суб’єктами відповідного правового 

статусу, пов‘язаного із наявністю функцій представника влади чи місцевого 

самоврядування, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських функцій (службова особа), наявністю певних обов‘язків 

працівника юридичної особи, який має доступ до комерційної чи банківської 

таємниці, інсайдерської інформації.  

Як вірно зазначає В. В. Устименко, за допомогою такої ознаки 

спеціального суб‘єкта, як його правове положення, розкривається його зв‘язок 

з об‘єктом злочину... Об‘єкт злочину визначає сутність суспільного діяння, 

характер способу злочину, його інші суб‘єктивні та об‘єктивні ознаки. Такий 

вплив об‘єкта злочину розповсюджується і на спеціальних суб‘єктів. Саме 

об‘єкт детермінує ознаки спеціального суб‘єкта в рамках складу [441, 44 – 45]. 

Йдеться про те, що вказівка на спеціального суб‘єкта злочинів одночасно 

вказує на учасника відповідних правовідносин. 

Це дозволяє виділити такі групи спеціальних суб’єктів посягань на 

об’єкти права інтелектуальної власності (в залежності від правового 

статусу): 
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1) спеціальні суб‘єкти злочинів, що у зв‘язку з наявністю певного 

правового статусу включені до правовідносин інтелектуальної власності і, 

відповідно, мають повноваження, які стосуються охоронюваного об‘єкта 

права інтелектуальної власності, або уповноважені вчиняти певні дії, що 

можуть вплинути на права та інтереси суб‘єкта права інтелектуальної 

власності (службова особа (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК), особа, якій 

таємниця відома у зв‘язку з професійною або службовою діяльністю (ст. 232 

КК), посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами 

емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які 

мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними 

трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань, у тому числі 

співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, 

яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових 

(службових) обов'язків (ст. 232-1 КК),  службова особа емітента (ст. 232-2 

КК)); 

2)  спеціальні суб‘єкти злочинів, правовий статус і повноваження яких 

лише опосередковано та/або у окремих випадках дозволяють мати доступ до 

об‘єкта права інтелектуальної власності (аудитори, нотаріуси, експерти, 

оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом 

публічні повноваження (ст. 232-1 КК)). 

Важливо, що повноваження вищевказаних суб‘єктів, як правило, не 

обмежуються виключно відносинами інтелектуальної власності, а можуть 

пов‘язуватися з реалізацією певних функцій у господарських правовідносинах, 

у сфері управління певним органом державної влади чи місцевого 

самоврядування тощо. Це обумовлюється тим, що усі вищезгадані суб‘єкти є 

учасниками більш широкої за правовідносини інтелектуальної власності сфери 

правовідносин. У той же час, правовий статус спеціального суб‘єкта злочину, 

що посягає на об‘єкт права інтелектуальної власності, відтворює особливості 

саме більш широкої сфери правовідносин, ніж правовідносини 

інтелектуальної власності. Ознаки правового статусу цих спеціальних 
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суб’єктів визначаються з урахуванням наданих їм повноважень, 

пов’язаних із здійсненням відповідної діяльності: 

а) службова діяльність: службова особа; особа, якій таємниця відома у 

зв‘язку з службовою діяльністю; державні службовці, яким відома 

інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) 

обов'язків, службова особа емітента, особи, які мають доступ до інсайдерської 

інформації у зв'язку з виконанням службових обов'язків (які є службовими 

особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК); 

б) трудова (професійна) діяльність: особа, якій таємниця відома у 

зв‘язку з професійною діяльністю; посадові особи емітента, особи, які були 

посадовими особами емітента; особи, які мають доступ до інсайдерської 

інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) обов'язків або 

договірних зобов'язань, співробітники професійних учасників фондового 

ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація внаслідок 

виконання ними посадових (службових) обов'язків (які не є службовими 

особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК),  службова особа емітента (що не є 

службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК); 

в) професійна діяльність, пов'язана з наданням публічних послуг: 

аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, 

які виконують надані законом публічні повноваження. 

Вищезазначене означає, що вчинення діяння таким спеціальним 

суб‘єктом, як правило, посягає на кілька об‘єктів кримінально-правової 

охорони. Як зазначив В. М. Вінокуров, з метою усунення розширювального 

тлумачення ознак суб‘єкта злочину його включення в систему правовідносин 

повинно, як правило, характеризуватися вказанням тільки на його правове 

становище [55, 201]. В. В. Устименко зазначає, що відповідний тип суспільних 

відносин формує відповідного йому суб‘єкта... Такий суб‘єкт, 

використовуючи свою соціальну властивість, може знищити систему 

суспільних відносин «зсередини» шляхом розриву суспільно значимої 

діяльності, тобто змісту відношення, завдаючи шкоду учасникам та (або) 
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предмету відношення [441, 48]. Водночас, особливості існування відповідної 

сфери суспільних відносин обмежують коло їх суб‘єктів, визначаючи, тим 

самим, властивості останніх. Таким чином, зміст кожної групи суспільних 

відносин визначає ознаки особи, яка може завдати шкоди об‘єкту 

кримінально-правової охорони.  

Утім, посягання спеціального суб‘єкта злочину на об‘єкт права 

інтелектуальної власності завжди пов‘язане із виконанням певних 

повноважень у межах виконання визначеної вище діяльності відповідного 

суб‘єкта, що передбачає включення останнього до правовідносин 

інтелектуальної власності. Таким чином, схематично вчинення подібного 

діяння виявляється у таких послідовних етапах: «набуття особою 

відповідного правового статусу» - «виконання наданих повноважень» - 

«включення у зв‘язку з виконанням повноважень у правовідносини 

інтелектуальної власності або одержання у зв‘язку з виконанням повноважень 

доступу до об‘єкта права інтелектуальної власності» - «вчинення суспільно 

небезпечного посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності».   

Важливим видається розглянути спеціальних суб‘єктів вищезазначених 

злочинів більш детально.  

Службова особа як спеціальний суб‘єкт злочинів, які посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, визначена у ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, 

ч. 3 ст. 229 КК України.  

Питання дослідження службових осіб як спеціальних суб‘єктів злочинів 

є доволі розробленим у науці кримінального права, однак, все ще не є 

остаточно вирішеним. Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу 

України, в основі вирішення питання щодо визнання особи службовою лежить 

виконання функцій представника влади чи місцевого самоврядування, 

організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.  

При цьому, як вірно відзначають П. П. Андрушко та А. А. Стрижевська, 

суть функцій представника влади – наявність права прийняття рішень, 

обов‘язкових для виконання будь-якими юридичними особами та фізичними 
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особами, які не є підлеглими по службі даної особи; організаційно-

розпорядчих обов‘язків – наявність права прийняття рішень, обов‘язкових для 

виконання підлеглими по службі особами, тобто управління діяльністю 

підлеглих осіб; а адміністративно-господарських обов‘язків – наявність права 

прийняття рішень щодо управління або розпорядження майном [14, 180]. 

Службовою особа, а відтак і суб‘єктом службового злочину, визнається не у 

зв‘язку із обійманням нею певної посади, а у зв‘язку з вчиненням 

(здійсненням) нею певних дій, характер і зміст яких обумовлюється 

покладенням на особу конкретних обов‘язків, обумовлених такою посадою. 

При цьому, слід розрізняти виконання особою службових і чисто професійних 

обов‘язків [14, 188]. При цьому, виконання професійних обов‘язків (функцій) 

багатьма категоріями працівників (осіб) пов‘язане із вчиненням дій, які 

тягнуть за собою правові наслідки. Але визнаватись вчиненими при виконанні 

службових обов‘язків такі дії (а відтак і службовими особами, які їх вчинили) 

можуть лише у разі, якщо вони пов‘язані з виконанням функцій представника 

влади, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських 

обов‘язків [315, 399 – 400]. Слід погодитись також із тим, що, наприклад, 

виконуючи обов‘язки вчителя, така особа виконує чисто професійні функції, 

які не пов‘язані із виконанням службових обов‘язків [315, 392].  

Виходячи зі змісту ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, в основі 

поняття «службова особа» лежить виконання організаційно-розпорядчих, 

адміністративно-господарських обов‘язків або здійснення функцій 

представника влади чи місцевого самоврядування. У разі відсутності вказаних 

складових не можна вести мову про визнання особи службовою. Така позиція 

підтверджується, зокрема, і тим, що особи, які виконують суто професійні 

повноваження, традиційно виділялися законодавцем в окремі групи 

спеціальних суб‘єктів злочинів (наприклад, медичні працівники). З цих 

підстав не можна погодитися із думкою, висловленою А. В. Савченком та О. 

В. Кришевичем, згідно з якою під час надання публічних послуг особи також 

здійснюють організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські 
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функції, але не належать при цьому до службових осіб чи найманих 

працівників юридичних осіб публічного і приватного права [400, 64]. 

Очевидно, що для вирішення питання, чи є особа службовою, принципово 

важливо визначити зміст її повноважень, а саме – виявити факт виконання 

нею організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов‘язків чи 

функцій представника влади, а не зайняття відповідної посади, про що вірно 

відзначають П. П. Андрушко та А. А. Стрижевська [14, 188]. 

З урахуванням цього, важливим видається звернути увагу на 

формулювання Кримінального закону, які вказують на здійснення особою 

службової діяльності. Такі формулювання, зокрема, містяться у наступних 

нормах:  

- ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК – службова особа; 

- ст. 232 КК – особа, якій таємниця відома у зв'язку з професійною або 

службовою діяльністю; 

- ст. 232-1 КК – державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків; 

- ст. 232-2 КК – службова особа емітента. 

Звернувшись до положень Кримінального кодексу України, можна 

побачити, що законодавець, як правило, використовує вираз «службова особа» 

для визначення особи, яка є службовою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК. Не 

виключенням є і ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК, де зазначено саме про 

службову особу як спеціального суб‘єкта цих злочинів. Поряд із цим, 

формулювання «особа, якій таємниця відома у зв'язку з професійною або 

службовою діяльністю», «державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків», 

«службова особа емітента», «особи, які мають доступ до інсайдерської 

інформації у зв'язку з виконанням службових обов'язків» містять у собі 

вказівку на службову діяльність, виконання службових обов‘язків або 

приналежність осіб до службових у словосполученні з іншими термінами, що, 

фактично, дозволяє розглянути їх у іншому, більш широкому значенні, а саме: 
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1) Формулювання «особа, якій таємниця відома у зв'язку з 

професійною або службовою діяльністю» вказує як на осіб, що виконують 

як професійні, так і службові обов‘язки. Отже, йдеться про працівників 

відповідної юридичної особи (наприклад, банківської установи). Однак, 

особою, яка здійснює службову діяльність, може бути як службова особа 

юридичної особи приватного права (наприклад, працівник банківської 

установи, що перебуває у приватній власності), так і, власне, службова особа у 

розумінні ч. 3 ст. 18 КК (наприклад, працівник Національного Банку України, 

що ознайомлюється із банківською таємницею у зв‘язку із правовим статусом 

службової особи). 

2) Формулювання «державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків» 

безпосередньо вказує на державного службовця (визначення якого міститься у 

ч. 2 ст. 1 Закону України «Про державну службу) як на спеціального суб‘єкта 

злочину. У той же час, вказівка в кримінальному законі на посадові і службові 

обов‘язки державного службовця надає можливість дійти висновку про 

можливість виконання ним як організаційно-розпорядчих, адміністративно-

господарських обов‘язків або здійснення функцій представника влади (тобто 

перебування у статусі службової особи), так і інших функцій і повноважень, 

які не дозволяють віднести державного службовця до службових осіб.  

3) Формулювання «службова особа емітента», «особи, які мають 

доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням службових 

обов'язків» вказують на те, що такий спеціальний суб‘єкт може мати 

правовий статус службової особи у розумінні ч. 3 ст. 18 КК (у випадку, якщо 

емітентом є юридична особа державної власності, і за умови наявності 

повноважень службової особи), а також правовий статус службової особи 

юридичної особи приватного права (якщо емітент являє собою юридичну 

особу приватного права і за відсутності повноважень службової особи).  

Таким чином, цими формулюваннями позначаються як службові, так і 

інші особи, які є спеціальними суб’єктами злочинів.  
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Утім, важливо, що тільки у положеннях ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 

229 КК, де законодавцем визначено вчинення діяння службовою особою у 

якості кваліфікуючої ознаки, міститься формулювання щодо вчинення цього 

діяння «з використанням службового становища».  

Законодавча дефініція «використання службового становища» вказує на 

такі важливі аспекти вчинення розглядуваних діянь. 

По-перше, використання службового становища означає вчинення 

певних дій, які входять до повноважень службової особи. Так, у постанові 

пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про 

перевищення влади або службових повноважень» [368] акцентовано увагу на 

необхідності розрізняти випадки перевищення влади і службових повноважень 

та зловживання ними. Зокрема, судом відзначено, що при зловживанні владою 

або службовим становищем службова особа незаконно, всупереч інтересам 

служби використовує надані їй законом права і повноваження (п. 5). У 

постанові Верховного Суду від 14 листопада 2013 року, справа 5-30кс13, суд, 

розкриваючи питання використання службового становища для привласнення, 

розтрати або заволодіння майном, відзначив, що злочинне використання 

службового становища може виражатися у формі рішень, вказівок чи іншої 

спонукальної (зобов'язальної тощо) інформації. Як правило, ці рішення 

формуються завуальовано (приховано) від осіб (фізичних чи юридичних), які 

наділені правомочностями щодо майна, на яке спрямована протиправна 

поведінка винної особи. Ці особи під впливом таких рішень або вказівок 

(підстави, вимоги, умови тощо) не знають (можуть не знати) дійсної природи 

цих дій (документів) і фактично піддаються обману, внаслідок якого 

відбувається перехід майна на користь службової особи. Така форма обману 

ніби уподібнює його з обманом (дезінформацією), до якого вдаються винні 

особи під час заволодіння чужим майном шахрайським способом. Проте 

обман, який застосується при викраденні чужого майна шляхом використання 

службового становища, має свої особливі, специфічні ознаки, які відрізняють 

його від обману при шахрайстві. Ця відмінність полягає в тому, що в першому 
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випадку в основі обману (дезінформації), до якої вдається винна особа, завжди 

перебуває протиправне використання нею свого службового становища. Без 

застосування можливостей службового становища обман є недієвим і 

нездійсненним. Цей обман є різновидом обману, який через підвищену 

суспільну небезпеку і специфічні ознаки був криміналізований в окрему 

форму злочинів проти власності. У другому ж випадку заволодіння майном 

можливе без протиправного використання службового становища [365]. Утім, 

використання службового становища для вчинення посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, не обов‘язково здійснюється з метою одержання 

будь-якої неправомірної вигоди, як це передбачено у ст. 364 КК. Вочевидь, 

таке посягання може бути вчинено і з інших особистих мотивів, що не 

обов‘язково пов‘язані із здобуттям вигоди матеріального характеру 

(наприклад, вчинення плагіату при написанні наукової роботи може 

здійснюватися з метою здобуття наукового ступеня). Важливо, що з огляду на 

відсутність у кримінально-правових нормах (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 

229 КК) прямої вказівки на мотив і мету діяння, ці ознаки не мають 

кримінально-правового значення. Це також обумовлюється нематеріальними 

ознаками об‘єктів права інтелектуальної власності (див. підрозділ 1.1.). При 

цьому, злочинний результат завжди є наслідком використання службовою 

особою свого службового становища. Саме наявність у службової особи її 

правового статусу і особливих повноважень є основою вчинення посягання на 

об‘єкт права інтелектуальної власності.  

По-друге, варто погодитись із Слуцькою Т. І., яка вказує про 

необхідність проводити відмежування «владних повноважень» від «службових 

повноважень», що характерні для службової особи, за такими критеріями: 

1) за суб‘єктом: владні повноваження здійснюються представником влади, а 

службові − особою, яка виконує організаційно-розпорядчі і (або) 

адміністративно-господарські обов‘язки; 2) за здійсненням в інтересах: владні 

повноваження здійснюються в інтересах держави в цілому чи територіальної 

одиниці, тоді як службові − в інтересах підприємства, установи, організації; 
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3) за сферою впливу (дії): владні повноваження здійснюються у межах всієї 

держави чи територіальної одиниці, а службові повноваження у межах 

підприємств, установ, організацій; 4) за нормативно-правовим регулюванням: 

владні повноваження закріплені у Конституції України і (або) законодавчому 

акті, тоді як службові повноваження (їх вичерпний перелік) − у локальних 

актах підприємства, установи чи організації [408, 6]. 

По-третє, використання службового становища являє собою відхилення 

від установленого законодавством порядку здійснення службової діяльності. У 

цьому контексті цілком можливим видається використання формулювання ст. 

364 КК, яке вказує на вчинення відповідних дій «всупереч інтересам служби». 

В юридичній літературі справедливо вказується на те, що кримінальний закон 

накладає відповідальність (позитивний аспект) на всіх осіб, що володіють 

відповідними типологічними властивостями, які можуть бути суб‘єктами 

злочину [468, 31]. Поділяючи сприйняття кримінальної відповідальності у 

широкому розумінні (позитивно-перспективний та негативно-

ретроспективний аспекти) [468, 17], зазначу про доцільність застосування саме 

такого підходу у питанні дослідження спеціального суб‘єкта злочинів. У 

цьому разі дослідження кримінально-правової норми надає відповіді на 

наступні питання: яка поведінка вимагається від суб‘єкта відповідних 

правовідносин та що саме визнається суспільно небезпечними відхиленнями 

від правомірної поведінки? У даному контексті також розкривається важливий 

принцип співрозмірності повноважень і юридичної відповідальності особи. 

Крім того, очевидно, що особливо значущим є розкриття ретроспективного 

аспекту кримінальної відповідальності спеціального суб‘єкта, який 

протиставляється законодавцем законослухняній поведінці особи. Якщо 

регулятивна дія Кримінального закону не є повноцінною, то не може бути 

повним і його вираження в охоронно-каральних правовідносинах. Отже, для 

службових осіб принцип ст. 19 Конституції трансформується у 

відповідальність за зловживання, використання службових повноважень 

всупереч інтересам служби, перевищення влади, одержання неправомірної 
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вигоди. Важливо, що у судовій практиці проглядається розуміння змісту 

використання службового становища як різновиду службового зловживання. 

Так, суди, як правило, для позначення суті незаконних суспільно небезпечних 

дій службової особи використовують формулювання, в основі яких лежить 

конструкція «зловживання» шляхом використання службового становища [53; 

363; 443].  

З огляду на це, можна виділити такі можливі різновиди посягань на 

об’єкти права інтелектуальної власності, вчинені службовою особою з 

використанням службового становища: 

а) видача незаконних наказів, розпоряджень, які, зокрема, можуть 

стосуватися: випуску продукту з використанням об‘єкта права інтелектуальної 

власності без дозволу належного суб‘єкта права інтелектуальної власності, 

введення в оборот такого об‘єкта; незаконного відтворення чужого об‘єкта 

права інтелектуальної власності; незаконного виготовлення копій, 

примірників об‘єктів права інтелектуальної власності (наприклад, 

виготовлення незаконного додаткового тиражу книги без відображення цього 

факту у вихідних відомостях видання), незаконного продажу, пропонування 

до продажу об‘єктів права інтелектуальної власності та/або предметів, товарів 

тощо; 

б) здійснення управління правами інтелектуальної власності всупереч 

установленому порядку: невиплата винагороди за використання об‘єкта 

авторського права чи суміжних прав посадовою особою організації 

колективного управління; неналежний розподіл винагороди між суб‘єктами; 

неповна виплата такої винагороди; 

в) організація дій щодо переміщення об‘єктів права інтелектуальної 

власності та/або предметів, товарів тощо, незаконно створених за допомогою 

(із застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності 

(зокрема, імпорт, ввезення, експорт, вивезення); 

г) використання майна суб‘єкта господарювання (складів, інших 

приміщень, автомобілів і т.д.) для зберігання об‘єктів права інтелектуальної 
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власності та/або предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із 

застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; 

ґ) використання обладнання і устаткування суб‘єкта господарювання для 

здійснення незаконного відтворення, переробки, іншого незаконного 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності тощо.  

Важливо, що судовій практиці відомі випадки, коли ознаки спеціального 

суб‘єкта злочину не враховувалися під час призначення покарання, що слід 

визнати суттєвим недоліком таких рішень, який значним чином вплинув на 

точність кримінально-правової кваліфікації вчиненого. Так, у вироку 

Солом‘янського районного суду м. Києва від 15.03.2016 року у справі № 1-

кп/760/408/16, провадження 760/2513/16-к, описуючи фактичні обставини 

вчинення злочину, який полягав у незаконному використанні знаку для 

товарів і послуг (ч. 2 ст. 229 КК України), суд зазначив про те, що винний діяв 

як засновник підприємства і надав відповідну вказівку підлеглим працівникам 

надрукувати з використанням отриманого від невстановленої особи 

обладнання та матеріалів, поліграфічну продукцію для пакування цигарок з 

відповідним знаком для товарів і послуг «що останні і зробили, виготовивши у 

період з 19.10.2015 р. по 20.10.2015 р. 1 003 200 шт. надрукованих, висічених, 

але не склеєних пачок для цигарок та 2872 аркушів самоклеючого паперу на 

кожному з яких виконано по 35 окремих стікерів для пакування блоків 

тютюнових виробів» [103]. Утім, судом хоч і було прямо зазначено, проте не 

було враховано суттєву ознаку спеціального суб‘єкта злочину, а саме – той 

факт, що винний здійснював організаційно-розпорядчі функції і у якості 

керівника віддав розпорядження своїм працівникам щодо виготовлення 

товарів з незаконно нанесеним на них знаком для товарів і послуг, які вони 

виконали. Подібний недолік міститься також в ухвалі Жовтневого суду м. 

Маріуполя Донецької області від 16.03.2017 року по справі № 263/1426/17, 

провадження 1-кп/263/275/2017, де зазначено про те, що «використовуючи 

обладнання та найманих працівників» винний «організував та розпочав 

фасування для реалізації поліетиленових та паперових пакетів з 
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неоригінальними будівельними сумішами, надаючи вказаним виробам 

товарного вигляду, придатного для подальшого випуску під знаком для 

товарів та послуг «ABS Saten», який добре відомий споживачам» [445].   

До спеціальних суб‘єктів розглядуваних злочинів належать також особи, 

які здійснюють трудову (професійну) діяльність, а саме: особа, якій 

таємниця відома у зв‘язку з професійною діяльністю; посадові особи емітента, 

особи, які були посадовими особами емітента; особи, які мають доступ до 

інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових (службових) 

обов'язків або договірних зобов'язань, співробітники професійних учасників 

фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська інформація 

внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків (які не є 

службовими особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК),  службова особа емітента (що 

не є службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК). 

Фактично, ці законодавчі конструкції вказують на три різновиди 

відносин суб‘єкта злочину із правоволодільцем інформації, що дозволяє 

викоремити такі можливі різновиди осіб, які можуть бути спеціальними 

суб’єктами розглядуваних злочинів: 

1) особи, що перебувають із правоволодільцем інформації, яка становить 

комерційну, банківську таємницю, належить до інсайдерської інформації, у 

трудових відносинах (тобто є працівниками такої юридичної особи); 

2) особи, які виконують певну професійну діяльність, здійснення якої 

передбачає доступ до інформації, що становить комерційну, банківську 

таємницю, належить до інсайдерської інформації (наприклад, професійні 

учасники фондового ринку); 

3) особи, які перебувають в інших договірних відносинах із 

правоволодільцем інформації, що становить комерційну, банківську 

таємницю, належить до інсайдерської інформації, що передбачає можливість 

їх доступу (як правомірного, так і неправомірного) до інформації, що 

становить комерційну, банківську таємницю, належить до інсайдерської 
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інформації (наприклад, особи, які виконують певну роботу за цивільно-

правовими договорами).  

Утім, викликають деякі питання формулювання, які використовуються 

законодавцем для визначення кола цих спеціальних суб‘єктів. При цьому, 

відсутність законодавчого визначення понять «службова діяльність», 

«професійна діяльність», фактично, обумовлює суттєві суперечності у науці 

щодо їх співвідношення і, відповідно, розуміння змісту повноважень згаданих 

спеціальних суб‘єктів. Наприклад, Р. А. Волинець, досліджуючи суб‘єктів 

злочинів, передбачених ст. 232-2 КК, акцентував увагу на неприйнятності 

використання терміну «посадова особа» і запропонував замінити його на 

формулювання «службова особа емітента». Свою позицію згаданий науковець 

обґрунтував тим, що «зміст поняття «посадова особа емітента» є тотожним 

поняттю «службова особа емітента» і має той самий зміст» [117, 297]. Однак, з 

таким висновком погодитися не можна, виходячи з наступного. По-перше, 

формулювання «посадова особа емітента» визначається у регулятивному 

законодавстві. Наприклад, згідно з п. 15 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

акціонерні товариства», посадові особи органів акціонерного товариства - 

фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, 

ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени 

іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено 

статутом товариства. Отже, законодавець визначає коло посадових осіб 

акціонерного товариства за допомогою вказівки на їх керівні посади. При 

цьому, визначення кола повноважень посадових осіб акціонерного товариства 

потребує звернення не тільки до законодавчого акту, але й у більшості 

випадків – також до установчого документа (статуту) товариства, який може 

як передбачати надання цим посадовим особам права виконувати 

організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції, так і не 

передбачати їх надання. У цьому контексті, варто звернути увагу на те, що до 

посадових осіб акціонерного товариства у тому числі відноситься «голова та 

члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено 
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статутом товариства». Тобто не виключається віднесення до посадових осіб 

акціонерного товариства і тих осіб, що очолюють, наприклад, дорадчі органи 

і, відтак, не виконують функцій, необхідних для визнання особи службовою. 

Таким чином, формулювання «посадова особа емітента» вказує, скоріше, на 

наявність трудових чи інших взамовідносин між особою, яка займає певну 

посаду, з емітентом. По-друге, в основі поняття «службова особа» лежить 

виконання організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських 

обов‘язків або здійснення функцій представника влади чи місцевого 

самоврядування, а не факт зайняття особою певної посади. Звернувшись до 

положень Кримінального закону, можна виявити, що законодавець застосовує 

формулювання «службова особа» для позначення службових осіб у розумінні 

ч. 3 ст. 18 КК, тобто таких, що володіють вказаними вище повноваженнями. 

Отже, формулювання «службова особа емітента» не може бути визнано 

тотожним формулюванню регулятивного законодавства «посадова особа 

емітента», яке вказує на зайняття особою посади і наявності трудових чи 

інших відносин з юридичною особою. Таким чином, запропонована згаданим 

вище науковцем зміна формулювання з «посадова особа емітента» на 

«службова особа емітента» не видається доцільною. 

З урахуванням вищезазначеного, на мою думку, охоплення кримінально-

правовою нормою кола спеціальних суб‘єктів злочинів, які здійснюють 

службову діяльність, трудову (професійну) діяльність, а також професійну 

діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, є можливим за рахунок 

таких формулювань: службова особа, службова особа юридичної особи 

приватного права, особа, яка володіє інформацією у зв‘язку з виконанням 

трудових, професійних обов‘язків або договірних зобов‘язань, особа, яка надає 

публічні послуги (див. нижче). 

Третьою групою спеціальних суб‘єктів злочинів є особи, які 

здійснюють професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг: 

аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, 
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які виконують надані законом публічні повноваження. Коло цих спеціальних 

суб‘єктів визначено у ст. 232-1 КК. 

Особи, які здійснюють професійну діяльність, пов‘язану з наданням 

публічних послуг, виділені законодавцем в окрему групу спеціальних 

суб‘єктів. На необхідності передбачення кримінальної відповідальності осіб, 

які здійснюють професійні повноваження, наголошував ще Ю. В. Золотухін в 

[189, 26]. Таким чином, виникла необхідність закріплення в КК окремої 

категорії спеціальних суб‘єктів злочинів – осіб, які надають публічні послуги. 

В цьому аспекті кримінальний закон закріпив особливий правовий статус 

зазначених осіб, які, на відміну від службових осіб, не наділені владними 

повноваженнями, не виконують організаційно-розпорядчих і адміністративно-

господарських обов‘язків.  

Слід погодитись із думкою, що особи, посади яких пов‘язані з суто 

професійною діяльністю, не відносяться до службових осіб [313, 725]. П. П. 

Андрушко з цього приводу вірно відзначає, що виконання професійних 

обов‘язків (функцій) багатьма категоріями працівників (осіб) пов‘язане із 

вчиненням дій, які тягнуть за собою правові наслідки. Проте визнаватись 

вчиненими при виконанні службових обов‘язків такі дії (а відтак і службовими 

особи, які їх вчинили) можуть лише у разі, якщо вони пов‘язані з виконанням 

функцій представника влади, організаційно-розпорядчих чи адміністративно-

господарських обов‘язків [315, 400]. Останнє має бути єдиним критерієм 

оцінки правового статусу суб‘єкта злочинного діяння в контексті віднесення 

особи до службових осіб, і, як і інші положення Кримінального закону, 

повинно сприйматися безпосередньо в рамках, визначених в його нормах. 

Наприклад, як вірно зазначає Б. О. Лиюров щодо нотаріусів, особам, які 

надають публічні послуги, не відведено місця в державно-владних структурах 

і взагалі в державній ієрархії, – у своїй професійній діяльності вони нікому не 

підпорядковані (хоч і підконтрольні) [287, 56]. 

Слід відмітити той факт, що особливий правовий статус категорії 

спеціальних суб‘єктів злочинів, які охоплюються поняттям «особи, які 
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надають публічні послуги» відтворюється у регулятивному законодавстві. 

Діяльність кожного із визначених у КК видів цих спеціальних суб‘єктів 

врегульована на рівні окремих законодавчих актів [159; 173; 185; 169; 181; 

202]. Таким чином, законодавцем підкреслено наявність у зазначених осіб 

двох важливих ознак: особливий правовий статус; сукупність особливих 

повноважень. Реалізація такою особою повноважень, що пов‘язане із 

здійсненням професійної діяльності, дозволяє, в окремих випадках, так чи 

інакше мати доступ до інформації, яка належить до інсайдерської інформації 

(наприклад, аудитори, нотаріуси, експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі 

[273, 631 – 632]. 

Також спеціальними суб‘єктами злочинів, передбачених у ст. 232-1 КК, 

можуть виступати «інші особи, які виконують надані законом публічні 

повноваження». Варто звернути увагу на те, що згадані вище особи можуть 

також нести кримінальну відповідальність у якості спеціальних суб‘єктів 

злочинів за ст. 365-2, ст. 368-4 КК. При цьому, положення статей 365-2 і 368-4 

КК позначають цю групу спеціальних суб‘єктів як «осіб, які надають публічні 

послуги», до яких віднесено: аудитора, нотаріуса, оцінювача, іншу особу, яка 

не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, 

але провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, 

експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного 

посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді. Для позначення 

цієї групи спеціальних суб‘єктів злочинів вживається також формулювання 

«особи, які здійснюють професійну діяльність, пов‘язану з наданням 

публічних послуг». Таким чином, видається, що, не зважаючи на те, що 

перелік осіб, які надають публічні послуги, різниться у положеннях ст. 232-1, а 

також статей 365-2 і 368-4 КК, останні також не надають вичерпного переліку 

осіб, які надають публічні послуги. Утім, видається доцільним привести у 

відповідність між ці кримінально-правові норми і позначити цю групу 

спеціальних суб‘єктів злочинів у ст. 232-1 КК як «осіб, що надають публічні 

послуги» згідно із переліком, що міститься у статтях 365-2 і 368-4 КК.  
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Крім того, враховуючи визначене мною співвідношення між поняттями 

«комерційна таємниця», «банківська таємниця», «інсайдерська інформація» 

(див. підрозділ 2.1.), видається, що суб‘єктний склад правовідносин, 

пов‘язаних із встановленим порядком використання інформації, яка належить 

до комерційної таємниці, банківської таємниці, становить інсайдерську 

інформацію, деякою мірою може бути подібним. З огляду на це, виявляється 

непослідовність у підходах законодавця до криміналізації цих діянь. 

Наприклад, згідно із ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», у процесі виконання нотаріусом професійних повноважень щодо 

здійснення нотаріальної діяльності, нотаріус має право за запитом одержувати 

інформацію, яка входить до банківської таємниці. У той же час, нотаріус 

визначений спеціальним суб‘єктом злочинів, передбачених у ст. 232-1 КК, 

тоді як у положеннях статті 232 КК вказівка на нотаріуса як на спеціального 

суб‘єкта злочинів відсутня. Видається очевидним той факт, що особи, які 

надають публічні послуги, при виконанні професійних повноважень, окремі 

різновиди яких були наведені вище, можуть мати доступ і ознайомлюватися з 

комерційною і банківською таємницею. Утім, враховуючи те, що 

законодавцем ця група спеціальних суб‘єктів визначається шляхом таких 

формулювань як «особи, які надають публічні послуги», «інші особи, які 

виконують надані законом публічні повноваження», не вбачається можливим 

притягнення до кримінальної відповідальності таких осіб за ст. 231 чи ст. 232 

КК. Отже, обґрунтованим видається доповнити положення Кримінального 

закону і додати до переліку спеціальних суб‘єктів злочинів, передбачених у ст. 

232 КК, осіб, які надають публічні послуги, до яких віднести: аудитора, 

нотаріуса, оцінювача, іншу особу, яка не є державним службовцем, посадовою 

особою місцевого самоврядування, але провадить професійну діяльність, 

пов'язану з наданням публічних послуг, експерта, арбітражного керуючого, 

приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, 

третейського судді.  
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Як вказує Л. П. Брич, ознаки спеціального суб‘єкта за умови 

однозначного формулювання їх у законі є дуже чіткими розмежувальними 

ознаками. Напевно, це обумовлено очевидністю ознак спеціального суб‘єкта, 

їх доступністю для сприйняття і оцінювання [39, 217]. Адже зміст 

розмежувальної ознаки має бути таким, щоб склади злочинів можна було 

відрізнити як теоретично, так і практично, і, врешті решт, у ході кримінально-

правової кваліфікації вчиненого із складів злочинів, включених до версії 

кримінально-правової кваліфікації, обрати той, який відповідає фактичним 

ознакам вчиненого діяння [40, 7 – 8]. З урахуванням цього, потребують 

уточнення як положення регулятивного законодавства щодо визначення 

поняття «публічні послуги», так і положення Кримінального закону щодо 

визначення кола осіб, які надають публічні послуги. За відсутності 

законодавчого визначення публічних послуг навряд чи видається можливим 

притягнути до відповідальності особу, яка є особою, що їх надає, однак прямо 

не визначена у кримінально-правових нормах у якості спеціального суб‘єкта 

злочину.  

Суб’єктивна сторона. Ст. 11 КК України, що надає визначення поняттю 

злочину, безпосередньо вказує на вину як обов‘язкову ознаку будь-якого 

злочинного посягання. Як вірно відзначив О. І. Рарог, оскільки вина є родовим 

поняттям по відношенню до умислу та необережності, відповідно, 

необхідність встановлення умислу чи необережності виникає щодо кожного 

діяння [388, 53]. Вина визнається обов‘язковою ознакою суб‘єктивної сторони 

будь-якого злочину, яка визначає його психологічний зміст і є необхідною 

умовою кримінальної відповідальності [317, 82]. 

Кримінально-правові норми, що встановлюють відповідальність за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, визначають форму вини 

суб‘єктів злочинів наступним чином: 

1) Шляхом прямої вказівки на конкретну форму вини. Ці діяння 

позначаються такими формулюваннями:  
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а) у ст. 176 КК – «незаконне відтворення, розповсюдження» об‘єктів 

авторського права, «незаконне відтворення, розповсюдження» об‘єктів 

суміжних прав, їх «незаконне тиражування та розповсюдження»; умисел у цих 

діяннях підкреслено законодавцем шляхом передбачення вказівки на «інше 

умисне порушення авторського права і суміжних прав», що надає можливість 

дійти висновку про приналежність усіх вищезгаданих різновидів 

протиправних діянь саме до таких, що можуть бути вчинені умисно. Подібним 

чином слід розцінювати і положення ст. 177 КК, у якій відзначено про 

«незаконне використання» відповідних об‘єктів, а також «інше умисне 

порушення права» на них. У ст. 229 КК також міститься подібна законодавча 

конструкція, що вказує на «незаконне використання» об‘єктів та «інше умисне 

порушення права» на них; 

б) у ст. 231 КК – «незаконне збирання з метою використання», «умисні 

дії, спрямовані на…», «з метою…», що, відповідно, вказує на те, що 

законодавець акцентує увагу на конкретизовані умисні дії суб‘єкта злочину, 

які мають визначене спрямування і мету; 

в) у ст. 232 КК – «умисне розголошення» таємниці, вчинене «з 

корисливих чи інших особистих мотивів», що вказує на умисел діяння і 

одночасно відображає внутрішнє прагнення суб‘єкта злочину до здобуття 

певної вигоди; 

г) у ст. 232-1 – «умисне незаконне розголошення, передача або надання 

доступу» до інформації, якщо це призвело до «отримання особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків», що вказує на умисну форму вини, а також на корисливу 

направленість діяння; 

2) Шляхом вказівки на дії, що можуть вчинятися лише умисно. Ці 

діяння визначені у КК наступним чином: 

а) у ст. 176 – «камкординг», «кардшейрінг», «фінансування дій»; 

б) у ст. 177 – «привласнення авторства»; 
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в) у ст. 232-1 – «надання з використанням інсайдерської інформації 

рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила зазначені 

дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або 

уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами значних збитків», 

а також «вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація, якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків»; 

г) у ст. 232-2 – «надання недостовірної інформації»; 

3) Шляхом вказівки на дії, що можуть вчинятися як умисно, так і 

через необережність (альтернативна форма вини), а саме: 

а) у ст. 232-2 КК – «ненадання службовою особою емітента інвестору в 

цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про 

діяльність емітента в межах, передбачених законом». 

Таким чином, більшість посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності визначені законодавцем як такі, що можуть вчинятися умисно. 

Зупинимося на цьому питанні більш детально. 

Традиційно у вині виділяють два елементи – інтелектуальний і 

вольовий. Орієнтуючись на характеристику цих елементів, запропоновану О. 

В. Рарогом [388, 66], видається, що інтелектуальний елемент вини у 

злочинах, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, охоплює 

собою:  

1) усвідомлення характеру і природи об‘єкта права інтелектуальної 

власності, що означає розуміння особою корисних властивостей об‘єкта права 

інтелектуальної власності, його цінності і, відповідно, можливості 
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задоволення певних інтересів у зв‘язку з використанням такого об‘єкта чи 

здійснення інших дій щодо об‘єкта; 

2) усвідомлення фактичного змісту і соціального значення, характеру дій 

чи бездіяльності, які вчиняються, що означає розуміння особою того, що вона 

вчиняє дію або бездіяльність, яка являє собою посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності як охоронювану законом цінність. При цьому, слід 

погодитись із О. О. Дудоровим, який, досліджуючи суб‘єктивну сторону 

ухилення від сплати податків, зазначив: «без розуміння належним суб‘єктом 

тієї обставини, що його діяння суперечить податковому законодавству, немає 

достатніх підстав вести мову про те, що цей суб‘єкт усвідомлював і суспільну 

небезпеку свого діяння, тобто усвідомлення особою у такому випадку 

протиправності власної поведінки виступає способом усвідомлення її 

суспільної небезпеки. Таким чином, у винної особи має бути усвідомлена 

можливість зіставити свої вчинки із вимогами закону – як кримінального, так і 

податкового» [151, 158]. Отже, важливим аспектом інтелектуального елемента 

вини у злочинах, склади яких містять у собі бланкетні вказівки, є 

усвідомлення суб‘єктом посягання (хоча б у загальному вигляді) змісту такої 

бланкетної норми. У злочинах, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, цей аспект інтелектуального елемента вини виражається в 

усвідомленні незаконності своїх дій чи бездіяльності, тобто у розумінні факту 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності всупереч 

установленому законодавством порядку або об‘єкта права інтелектуальної 

власності, права на який належать іншій особі; 

3) передбачення (або можливість передбачення) суспільно небезпечних 

наслідків діяння, тобто завдання діями або бездіяльністю шкоди. Це означає 

розуміння особою, яка вчиняє посягання, того, що відповідна дія або 

бездіяльність є такою, що здатна порушити права та інтереси належного 

суб‘єкта права інтелектуальної власності, що виявляється у конкретних 

формах (ускладнення чи унеможливлення належним суб‘єктом задоволення за 

рахунок об‘єкта права інтелектуальної власності охоронюваних законом 
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інтересів; втрата належним суб‘єктом доступу до об‘єкта права 

інтелектуальної власності; завдання моральної і матеріальної шкоди тощо); 

4) у випадках, прямо передбачених у кримінально-правових нормах – 

усвідомлення додаткових ознак суспільно небезпечного діяння – мети і 

мотиву посягання, що відображають внутрішні спонукання, прагнення особи, 

спрямованість її дій на досягнення відповідного результату. Цей аспект 

інтелектуального елемента вини включає в себе розуміння особою того, що 

бажаний для суб‘єкта результат може бути досягнутий за рахунок корисних 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності, його цінності [216, 82.].  

Варто відзначити про те, що про важливість охоплення умислом винного 

об‘єктивних ознак складу злочину відзначається безпосередньо у судовій 

практиці. Показовою у цьому плані є ухвала Верховного Суду України від 

06.11.2008 року по справі 5-3492км08, яка стосувалася незаконного 

використання знаку для товарів і послуг і у якій вказано про необхідність 

встановлення умислу особи саме на посягання на конкурентні відносини, які, 

як вважає суд, є об‘єктом цього злочину. При цьому, судом зазначено, що сам 

по собі факт продажу товару не в оригінальній упаковці за заниженою ціною 

не є достатнім для висновку про наявність такого умислу [270, 256]. Таким 

чином, судом було підкреслено важливість охоплення свідомістю винного суті 

вчинюваного діяння (комплексу його об‘єктивних і суб‘єктивних ознак), що є 

посяганням на відповідний об‘єкт кримінально-правової охорони (суспільну 

цінність). У разі, якщо умислом не охоплюються об‘єктивні і суб‘єктивні 

ознаки посягання, не можна говорити про наявність вини. 

Вольовий елемент вини у посяганнях на об‘єкти права інтелектуальної 

власності включає: 

а) відношення особи до суспільної небезпеки посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, що виявляється в усвідомленні нею конкретних дій 

чи бездіяльності як таких, які є протиправними і яким властива суспільна 

небезпека, а також у свідомому сприйнятті цих дій як таких, що є необхідними 

для досягнення бажаного злочинного результату; 
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б) вольове відношення до об‘єктивної сторони діяння, що означає 

свідоме вчинення особою заборонених дії чи бездіяльності, спрямованих на 

досягнення відповідного злочинного результату, які спричиняють визначені 

суспільно небезпечні наслідки. У зв‘язку із цим, вольовий елемент вини 

виражається у свідомому прийнятті особою рішення щодо вчинення певного 

діяння, а також реалізації внутрішніх прагнень до його вчинення через 

конкретні дії чи бездіяльність. Отже, цей елемент вини пов‘язаний із 

прагненням особи вчинити суспільно небезпечне посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, використати його корисні властивості як 

охоронюваної законом цінності, що втілюється у конкретні свідомі дії чи 

бездіяльність. 

Важливе значення має обсяг вини, що нерозривно пов‘язаний із її 

формою та змістом. У літературі вірно відзначено, що діяння – це не просто 

активна або пасивна форма поведінки, а вчинок, що вчиняється визначеним 

способом у конктретних умовах, у конкретний час і т.д. Причому нерідко саме 

ці обставини надають діянню суспільно небезпечного характеру [388, 69]. При 

цьому, обсяг вини складається з психічних відношень до обставин, які 

характеризують об‘єкт і об‘єктивну сторону злочину, які: а) є 

конститутивними ознаками; б) мають кваліфікуюче значення; в) включені 

законом до числа обставин, які пом‘якшують і обтяжують покарання [388, 71]. 

Таким чином, визначення обсягу вини потребує встановлення обставин, які 

були бажаними для суб‘єкта посягання і до яких він прагнув, вчиняючи ту чи 

іншу дію або бездіяльність. О. І. Рарог вказує про те, що у формальних 

складах ознакою, яка втілює суспільну небезпеку, є заборонене законом 

діяння, а у матеріальних – суспільно небезпечний наслідок. Відношення до 

цієї ознаки і визначає форму вини. У цей же час, сукупність психічних 

відношень до усіх юридично значимих об‘єктивних ознак, що інкримінуються 

суб‘єкту, складає обсяг вини, що визначає межі кола тих фактичних обставин, 

які виражають юридичну сутність здійснюваного діяння і винне відношення 

до яких обґрунтовує їх ставлення у вину суб‘єкту злочину [388, 70]. Отже, 
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обсяг вини визначається за рахунок оцінки психічних відношень до кожної із 

значимих юридичних ознак діяння, у тому числі окремо для кожної з 

кваліфкуючих ознак.  

З огляду на це, обсяг вини суб‘єкта посягання на об‘єкт права 

інтелектуальної власності встановлюється за рахунок визначення і оцінки його 

психічного відношення до: 

а) об‘єкта права інтелектуальної власності, що є охоронюваною законом 

соціальною цінністю, що може полягати у прагненні винного до здобуття тих 

корисних властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності, які має право 

здобувати належний суб‘єкт права інтелектуальної власності; 

б) дії чи бездіяльності, що посягає на об‘єкт права інтелектуальної 

власності, порушує установлений законом порядок впровадження в обіг та 

використання об‘єктів права інтелектуальної власності; 

в) шкоди, яка може завдаватися посяганням на об‘єкт права 

інтелектуальної власності; 

г) у кваліфікованих складах злочинів – до кваліфікуючої ознаки, яка 

відтворює суспільну небезпеку посягання [237, 43.].  

Орієнтуючись на те, що соціальну сутність вини складає негативне (що 

характерно для умислу) або недбале або недостатньо уважне (що характерно 

для необрежності) психічне відношення до основних соціальних цінностей, 

що проявилося у конкретному злочинному діянні [388, 74], соціальна 

сутність вини у розглядуваних посяганнях виявляється у такому відношенні 

до відповідного об‘єкта права інтелектуальної власності.  

З урахуванням вищевикладеного, важливим вбачається розглянути 

особливості визначення вини у злочинах, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності.  

Враховуючи той факт, що умисел являє собою відображення у психіці 

людини найважливіших фактичних і соціальних властивостей здійснюваного 

діяння, а також те, що предметом усвідомлення при умислі є: фактичний зміст 
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здійснюваного діяння, а також його соціальне значення [388, 79], визначимо ці 

аспекти умислу у посяганнях на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Розуміння фактичного змісту здійснюваного діяння охоплює собою 

наступне.  

По-перше, усвідомлення особою ознак об‘єкта посягання і вчинюваних 

дій чи бездіяльності. Це означає, що свідомістю особи, яка вчиняє відповідне 

посягання, охоплюються найважливіші фактичні обставини здійснюваного 

посягання, а саме: 1) факт того, що вона посягає на охоронювану законом 

цінність – об‘єкт права інтелектуальної власності, яка володіє певними 

корисними властивостями. Хоча б у загальному вигляді така особа розуміє, що 

саме цей конкретний об‘єкт як соціальна цінність, права на яку належать іншій 

особі (законному правоволодільцю), може бути використана задля здобуття 

певних вигод; 2) факт того, що використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності або вчинення щодо нього інших дій чи бездіяльності є незаконним, 

тобто особа, яка вчиняє діяння, не має право його вчиняти або з огляду на те, 

що вона не є суб‘єктом права інтелектуальної власності, або у зв‘язку із тим, 

що вчинювані дії чи бездіяльність самі по собі є протиправними, суперечать 

установленому законодавством порядку впровадження в обіг і використання 

таких об‘єктів; 3) якщо діяння вчиняється спеціальним суб‘єктом, то 

свідомістю винного має охоплюватися також зміст і характер своїх 

професійних, службових, трудових чи інших обов‘язків, які накладають на 

нього зобов‘язання вчинити певні дії у встановленому порядку або утриматися 

від вчинення певних дій. Таким чином, спеціальний суб‘єкт усвідомлює, що 

вчинювані ним дії або бездіяльність відбуваються всупереч наявним у нього 

обов‘язкам і розуміє, які саме обов‘язки він порушує вчинюваним діянням;  

По-друге, усвідомлення неминучості [388, 83] (при прямому умислі) або 

ймовірності (при непрямому умислі) настання суспільно небезпечних 

наслідків. Важливо, що прямий і непрямий умисел суттєво відзрізняються у 

частині їх вольового елемента, що безпосередньо відображено у ст. 24 КК. З 

огляду на вольовий елемент умислу у злочинах, які посягають на об‘єкти 
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права інтелектуальної власності, слід відмітити про те, що найбільш 

поширеною формою вини у цих посяганнях є непрямий умисел. Це 

обумовлюється тим, що обов‘язковою ознакою вольового елемента вини у 

суспільно небезпечних діяннях з прямим умислом є бажання настання 

суспільно небезпечних наслідків, що у юридичній літературі тлумачиться як 

усвідомлення їх неминучості.  

З огляду на це, посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності з 

прямим умислом можуть вчинятися у разі, якщо особа, вчиняючи відповідні 

дії чи бездіяльність, бажає завдання шкоди, усвідомлює неминучість її 

настання, що означає спрямованість таких дій чи бездіяльності, власне, на 

спричинення таких суспільно небезпечних наслідків. Наведемо приклад. 

Видавництво А. випустило у світ твір. Видавництво Б., бажаючи завдати 

матеріальну шкоду видавництву А., а також завдати шкоду його діловій 

репутації, незаконно відтворює і випускає у світ такий саме твір із 

зазначенням того, що цей твір випущено видавництвом А., але при цьому 

створює цю продукцію неналежної якості. Відтак, це має наслідком: а) 

зниження продажу твору, випущеного видавництвом А., за рахунок того, що 

на ринку з‘явилася незаконно виготовлена копія твору; б) зниження ділової 

репутації видавництва А. за рахунок появи на ринку неякісної продукції, 

випущеної під ім‘ям видавництва А. Важливо відзначити, що це діяння є 

вчиненим з прямим умислом, оскільки спрямоване безпосередньо на завдання 

шкоди належному правоволодільцю об‘єкта права інтелектуальної власності.  

Утім, у більшості випадків посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності вчиняються з непрямим умислом, оскільки спрямовуються на 

одержання суб‘єктом злочину певних вигод від вчинюваної дії чи 

бездіяльності, а не на безпосереднє завдання шкоди суб‘єкту права 

інтелектуальної власності. Як правило, особа, що незаконно відтворює об‘єкт 

авторського права або суміжних прав, незаконно використовує винахід, інші 

об‘єкти права інтелектуальної власності, незаконно поширює відомості, які 

становлять предмет комерційної, банківської таємниці або є інсайдерською 
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інформацією, орієнтується на мету власного збагачення, одержання певних 

вигод матеріального характеру внаслідок вчинення таких діянь. У цьому 

випадку відношення її до суспільно небезпечних наслідків полягає у тому, що 

така особа усвідомлює, що внаслідок її діяння для належного суб‘єкта права 

інтелектуальної власності точно настануть наслідки у вигляді шкоди (тобто 

усвідомлює реальність і ймовірність їх настання), але відноситься до цього 

факту без засудження, як до певної норми, що не викликає жодного 

негативного відношення. У цьому разі, як зазначає О. І. Рарог, суб‘єкт 

спричиняє шкоду, «не задумуючись» про шкідливі наслідки здійснюваного 

діяння, можливість спричинення яких уявляється йому цілком реальною [388, 

97]. З огляду на це, неточною видається кваліфікація дій, спрямованих на 

одержання вигоди від незаконного використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності, як діяння з прямим умислом
1
.   

Важливо також зауважити про те, що посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності можуть вчинятися із подвійною формою вини, за 

якої має місце прямий умисел щодо діяння і необережність щодо наслідків 

вчинюваного посягання. У цьому питанні доцільно звернутися до практики 

законодавця Російської Федерації, який у ст. 27 Кримінального кодексу 

передбачив правила кваліфікації за злочин, вчинений з двома формами вини 

[434]. У літературі з цього приводу відзначено про те, що при кваліфікації 

злочинів з двома формами вини особливе значення мають положення про 

об‘єктивно-суб‘єктивному характері кримінальної відповідальності, оскільки 

вимагається точно оцінити психічне відношення винного до кількох різних 

матеріальних наслідків вчиненого, що загалом утворює один умисний склад 

злочину [204, 110]. Отже, при кваліфікації таких діянь у цілому вважається, 
                                                           
1
 Примітка. 

Див., наприклад, судову практику [79; 78]. Власне, в останньому випадку, суд безпосередньо вказує на те, що 

у винного «виник злочинний прямий умисел на здійснення діяльності, пов'язаної з відтворенням авторського 

комп'ютерного програмного забезпечення», при цьому, він діяв «з корисливих мотивів з метою отримання 

прибутку». Таким чином, незаконне відтворення об‘єкта права інтелектуальної власності було здійснено для 

одержання прибутку, а відношення винного до суспільно небезпечних наслідків полягало у розумінні того, що 

цими діями буде заподіяна шкода суб‘єкту права інтелектуальної власності і відповідній позитивній 

(схвальній) оцінці факту настання шкоди, однак не у бажанні завдання шкоди. Отже, подібні діяння є 

діяннями з непрямим умислом. 



295 
 

що злочин вчинений умисно. Таку практику кваліфікації можна застосовувати 

і щодо посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності з двома формами 

вини (де відношення до діяння відзначається прямим умислом, а до наслідків 

– необережністю), тобто такі посягання слід вважати такими, що вчинені 

умисно (з прямим умислом). 

У контексті досліджуваного питання представляє інтерес вирок 

Малиновського районного суду м. Одеси від 17.04.2014 року у справі 

№521/19111/13-к, провадження 1-КП/521/320/14, яким було визнано винним і 

засуджено особу, що «працюючи техніком TOB, в ході виконання робіт по 

віддаленому налаштуванню ретрансляційного обладнання свідомо допустив 

помилку, внаслідок якої телеканали в період часу з січня по квітень 2013 року 

незаконно, без дозволу правовласників ретранслювались TOB, що спричинило 

збиток на загальну суму 14943,74 грн., що є значним розміром» [77]. Зокрема, 

звертає на себе увагу той факт, що для опису фактичних обставин діяння 

судом вжито формулювання про те, що винний «свідомо допустив помилку» і 

таким чином вчинив злочин. Враховуючи те, що помилкою у кримінальному 

праві вважається «неправильне (оманливе) уявлення особи щодо фактичного 

змісту свого діяння та видової характеристики охоронюваних кримінальним 

законом суспільних відносин, який у результаті злочину заподіюється шкода» 

[49, 42], вказане вище формулювання видається не безспірним. По-перше, 

судом точно не розкрито значення вказаного формулювання, тобто 

залишається незрозумілим, що саме охоплювалося свідомістю винного. У той 

же час, саме від цього залежить, чи діяв винний умисно, а, отже, чи є в його 

діях склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, за якою було кваліфіковано 

його діяння. У рішенні суду зазначено про те, що при здійсненні 

налаштування ретрансляційного обладнання за списком замовлених 

телеканалів винним «була допущена помилка налагодження фільтрації, 

внаслідок чого на протязі з січня по квітень 2013 року  незаконно 

ретранслювались вказані вище телеканали. Про допущення помилки він не 

доповідав керівництву підприємства, так як боявся звільнення з посади». Це 
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означає, що винний усвідомив факт невірно виконаних робіт і наслідки таких 

дій, знав про допущену помилку і не повідомив про неї. Проте, судом не 

наводиться жодної деталізації обставин вчинення даного діяння, які б 

дозволяли аргументувати кваліфікацію «помилки» за ч. 1 ст. 176 КК, що 

кримінальним законом визначено як умисне діяння. По-друге, недоцільним 

видається використання поняття «помилка» у вироку суду для позначення 

суспільно небезпечних дій, кваліфікованих у якості умисного діяння. 

Досліджуючи питання помилки у податкових злочинах, Дудоров О. О. вірно 

звернув увагу на те, що сумлінна помилка особи щодо змісту тієї чи іншої 

податкової норми (наприклад, юридична помилка стосовно об‘єкта або бази 

оподаткування) не може визнаватись проявом умисної форми вини [151, 158]. 

На мою думку, цілком обґрунтованим видається той факт, що наявність 

помилки у діях особи свідчить про відсутність умислу.  

Випадком, коли законодавцем передбачено можливість вчинення 

посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності з альтернативної формою 

вини, є положення ст. 232-2 КК України, в якому зазначено про «ненадання 

службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) 

на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, 

передбачених законом». Відсутність прямої вказівки на умисел, а також зміст 

такого діяння як «ненадання» певної інформації, дозволяє зробити висновок 

про те, що воно може вчинятися як у формі умислу, так і з необережності. У 

цьому контексті варто звернути увагу на наступне. 

1. Умисне вчинення діяння, передбаченого ч. 1 ст. 232-2 КК, 

відбувається тоді, коли спеціальний суб‘єкт злочину (службова особа 

емітента) вчиняє бездіяльність (ненадання інформації) або дію (надає 

недостовірну інформацію) інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру), 

бажаючи заподіяти йому шкоду (прямий умисел) або бажаючи здобути певні 

вигоди для себе чи третіх осіб у зв‘язку з ускладненням чи унеможливленням 

доступу до такої інформації належного суб‘єкта (непрямий умисел). 
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2. Необережне вчинення цього діяння має місце, коли згаданий 

спеціальний суб‘єкт не надає інформацію, наприклад, у зв‘язку з неналежним 

виконанням своїх обов‘язків. Таке діяння може являти собою: 

- злочинну самовпевненість, якщо особа усвідомлювала суспільно 

небезпечний характер свого діяння (зокрема, усвідомлювала сутність і зміст 

своїх повноважень, наявність обов‘язку надати повну інформацію про 

діяльність емітента на запит належного суб‘єкта її отримання), а також той 

факт, що ненадання цієї інформації може потенційно ускладнити чи 

унеможливити задоволення законних інтересів суб‘єкта отримання інформації, 

але при цьому «абстрагувалася від реальної ситуації і не розповсюджувала на 

неї можливість настання суспільно небезпечних наслідків; несерйозно 

віднеслася до оцінки обставин, які мали б попередити настання злочинного 

результату, але насправді виявилися такими, що нездатні протидіяти його 

настанню» [388, 113]. Наприклад, злочинна самовпевненість має місце у разі, 

якщо службова особа емітента не надала інвестору в цінні папери на його 

письмовий запит повну інформацію про діяльність емітента, не бажаючи 

виконувати великий обсяг роботи щодо її копіювання і формування і, таким 

чином, самовільно скоротила обсяг відомостей, вважаючи, що і цього обсягу 

буде достатньо для відповіді на запит інвестора. У цій ситуації службова особа 

емітента, відповідаючи на запит інвестора, розраховувала на те, що 

інформація у скороченому вигляді буде достатньою для використання 

інвестором і задоволення ним своїх інтересів і, таким чином, суспільно 

небезпечні наслідки не настануть. Утім, якщо ненадання повної інформації 

спричинило завдання шкоди у значному розмірі, така особа підлягатиме 

відповідальності за ч. 1 ст. 232-2 КК; 

- злочинну недбалість у разі, якщо особа не передбачала можливості 

настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), 

хоча повинна була і могла їх передбачити. У юридичній літературі 

виділяються такі варіанти психічного відношення до вчинюваного діяння при 

злочинній недбалості: а) особа усвідомлює, що порушує певні правила 



298 
 

обережності, але не передбачає можливості настання суспільно небезпечних 

наслідків свого діяння; б) особа, свідомо вчиняючи вольовий вчинок, не 

усвідомлює, що цим вчинком вона порушує які-небудь правила обережності; 

в) саме діяння суб‘єкта позбавлено свідомого вольового конктролю, але цей 

контроль не здійснюється з вини самого суб‘єкта (сторож заснув на посту, 

інженер з техніки безпеки «забув» проінструктувати робочих і т.д.) [388, 113]. 

Отже, злочинна недбалість може мати місце у разі, якщо службова особа 

емітента, отримавши запит інвестора в цінні папери на одержання відповідної 

інформації про діяльність емітента, наприклад, викинула його у смітник разом 

з іншими паперами або забула відповісти на нього.  

Відтак, орієнтуючись на вищенаведене, більшості  посягань на об‘єкти 

права інтелектуальної власності характерна умисна форма вини. Утім, 

враховуючи визначене вище співвідношення понять «комерційна таємниця», 

«банківська таємниця», «інсайдерська інформація», важливою видається 

побудова єдиного підходу до створення конструкцій складів злочинів, які 

посягають на комерційну таємницю та її різновиди як на об‘єкт права 

інтелектуальної власності. Йдеться про те, що не меншим рівнем суспільної 

небезпеки аніж діяння, що передбачають «умисне розголошення комерційної 

або банківської таємниці» чи вчинення інших умисних дій з інформацією, яка 

входить до предмету комерційної, банківської таємниці чи належить до 

інсайдерської інформації, можуть характеризуватися діяння з такою 

інформацією, вчинені з необережності (втрата інформації працівником банку, 

надання доступу працівником юридичної особи до відомостей, які входять до 

комерційної таємниці, внаслідок залишення документів у неналежному місці 

тощо). З цих підстав, пропонується передбачити у кримінально-правових 

нормах положення щодо відповідальності за такі діяння, вчинювані з 

необережності.  

Важливо також відзначити про те, що у кваліфікованих складах злочинів 

інтелектуальний та вольовий елементи вини представляють собою 

відношення суб’єкта злочину до кваліфікуючої ознаки, яка відтворює 
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суспільну небезпеку посягання. Отже, у таких діяннях ключовим питанням 

(крім визначених вище компонентів) є визначення відношення суб‘єкта також 

до таких ознак: 

-  вчинення діяння повторно (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 

232-1, ч. 2 ст. 232-2 КК), за якого важливим є розуміння особи факту 

неодноразовості своїх дій чи бездіяльності, які посягають на об‘єкт права 

інтелектуальної власності; 

- вчинення діяння за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 176, ч. 2 

ст. 177, ч. 2 ст. 229, ч. 3 ст. 232-1 КК), вчинення діяння організованою групою 

(ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 232-1 КК), у межах якого особа 

має усвідомлювати спільність дій співучасників як обов‘язковий компонент, 

необхідний для досягнення їх єдиної мети (збагачення чи здобуття інших 

вигод, завдання шкоди потерпілому); 

- завдання матеріальної шкоди у великому розмірі (ч. 2 ст. 176, ч. 3 ст. 

177, ч. 2 ст. 229 КК), завдання матеріальної шкоди в особливо великому 

розмірі (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК), спричинення тяжких 

наслідків (ч. 3 ст. 232-1 КК), відношення до яких, загалом, є подібним до 

відношення до суспільно небезпечних наслідків, описаного вище, утім, 

відзначається розумінням підвищеного ступеня суспільної небезпеки 

вчинюваного діяння; 

- вчинення діяння службовою особою з використанням службового 

становища (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК), у межах якого важливим є 

усвідомлення спеціальним суб‘єктом злочину суті покладених на нього 

обов‘язків і їх порушення. 

О. І. Рарог зазначає, що соціальна сутність вини означає негативне (що 

характерно для умислу) або зневажливе, або недостатньо уважне (що 

характерно для необережності) психічне відношення до основних соціальних 

цінностей, що виявляється у конкретному злочинному діянні [388, 74]. Утім, 

варто зауважити, що при вчиненні посягання на об‘єкт права інтелектуальної 

власності суб‘єкт усвідомлює корисні властивості об‘єкта права 
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інтелектуальної власності як соціальної цінності, однак, прагне використати їх 

на власну користь (у разі, якщо діяння полягає у незаконному використанні) 

або прагне позбавити належного суб‘єкта права інтелектуальної власності 

прав на охоронюваний об‘єкт (у разі знищення об‘єкта права інтелектуальної 

власності або спричинення непоправних змін у ньому). У зв‘язку із вчиненням 

суспільно небезпечного посягання суб‘єкт виявляє негативне, зневажливе чи 

недостатньо уважне відношення до компонентів об‘єкта кримінально-правової 

охорони, а саме – належних суб‘єктів права інтелектуальної власності, їх прав, 

свобод та інтересів, соціальних зв‘язків, які установлюються у зв‘язку із 

створенням об‘єкта права інтелектуальної власності.  

Отже, соціальний характер діяння, що посягає на об’єкт права 

інтелектуальної власності, полягає у негативному, зневажливому або 

недостатньо уважному відношенні до компонентів об‘єкта кримінально-

правової охорони, що виявляється у заподіянні шкоди об‘єкту кримінально-

правової охорони і його компонентам. При цьому, суб‘єкт злочину може не 

розуміти усіх особливостей кожного із згаданих компонентів кримінально-

правової охорони, проте, у нього має бути усвідомлення загального 

соціального значення своїх дій як таких, що мають спрямування на об‘єкт 

права інтелектуальної власності, права на який належить іншій особі, 

внаслідок чого цим діянням спричиняється шкода. 

Мета і мотив злочину.  

Інші ознаки суб‘єктивної сторони злочину, а саме – мотив і мета діяння, 

визначені законодавцем у якості обов‘язкових ознак складів злочинів, 

передбачених статтями 231, 232, 232-1 КК України. До цих ознак відносяться 

такі: 

1) пряма вказівка законодавця у диспозиції ст. 231 КК на мету діяння: 

«дії, спрямовані на отримання відомостей» «з метою розголошення чи іншого 

використання цих відомостей», при цьому у назві цієї ж статті – «незаконне 

збирання з метою використання або використання відомостей»; 
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2) вказівка на мотив, зокрема, у ст. 232 КК зазначено про вчинення 

діяння «з корисливих чи інших особистих мотивів». 

Під мотивом суспільно небезпечного посягання прийнято розуміти 

внутрішнє спонукання, яке штовхнуло особу на вчинення злочину. Мотив 

дозволяє виявити внутрішню рушійну силу злочинної поведінки, дає 

можливість встановити ознаки вини [438, 300 – 301]. У літературі визнано, що 

в основі формування певного мотиву обов‘язково лежить та чи інша потреба. 

Відтак, науковці виділяють кілька етапів формування бажання суб‘єкта щодо 

вчинення суспільно небезпечного посягання: 

1) відчуття відповідної потреби; 

2) перетворення її у спонукання до дію, тобто у мотив; 

3) постановка мети, досягення якої повинно прямо задовольнити відчуту 

потребу або слугувати засобом для її задоволення; 

4) бажання (прагнення) досягти поставленої мети. У цьому ряді етапів 

прямо прослідковується взаємозв‘язок усіх суб‘єктивних ознак злочину: мотив 

народжується із потреби і у певній мірі сприяє формуванню мети, а мета разом 

із мотивом породжують бажання визначеними способами досягти бажаного 

результату. При цьому, мотив людської поведінки тільки тоді стає мотивом 

злочину, коли він охоплює усі найбільш суттєві властивості злочинного діяння 

[467, 798 – 799]. 

Визначаючи мотив, що є обов‘язковою ознакою складів злочинів, 

передбачених ст. 232 КК, видається, що в основі його формування лежить 

задоволення корисливих чи інших особистих прагнень саме за допомогою 

комерційної або банківської таємниці як об‘єкта права інтелектуальної 

власності. При цьому, враховуючи загальновизнану класифікацію злочинних 

мотивів, за якою виділяються мотиви: політичного характеру (класова 

ненависть, класова помста); низменні мотиви; позбавлені низменного 

характеру [388, 143], визначені у ст. 232 КК корисливі мотиви належать до 

мотивів другої групи. Щодо інших особистих мотивів, вони можуть 

відноситися також до низменних за умови, що вони полягають у вчиненні 
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помсти, вчиненні діяння у зв‘язку з ненавистю або особистої ворожнечі [388, 

148].  

З урахуванням тлумачення поняття «корисливий мотив», наведеного у 

судовій практиці [367; 361], розголошення комерційної або банківської 

таємниці особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або 

службовою діяльністю, вчинене з корисливих мотивів, може бути пов‘язано із 

такими прагненнями: 

а) одержати матеріальну вигоду, певні блага для себе або інших осіб 

(заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном тощо); 

б) одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути матеріальних 

витрат чи обов'язків (одержати спадщину, позбавитися боргу, звільнитися від 

платежу тощо); 

в) досягти іншої матеріальної вигоди.  

Інші особисті мотиви, про які йдеться у ст. 232 КК і які можуть 

спонукати особу до вчинення цього посягання, полягають у тому, що особа 

вчиняє посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності, наприклад, з 

мотивів помсти, у зв‘язку з ненавистю або особистої ворожнечі.  

Досліджуючи мотиви, які мають корисливе спрямування, можна 

відмітити про те, що вони спонукають суб‘єкта посягання до відхилення від 

установленого порядку виконання ним власних повноважень. Таким чином, 

особа, яка у зв'язку з професійною або службовою діяльністю володіє 

відомостями, що становлять предмет комерційної або банківської таємниці, 

орієнтуючись на внутрішнє спонукання щодо здобуття певних вигод, 

незаконно поширює ці відомості всупереч наявному обов‘язку 

використовувати їх у визначеному законодавством порядку. Така особа 

незаконно використовує цінність об‘єкта права інтелектуальної власності – 

комерційну або банківську таємницю, на власну користь або на користь третіх 

осіб. У літературі вірно вказано про те, що вияв подібних діянь завжди полягає 

у реалізації особою власних інтересів корисливої направленості або прагненні 

до їх реалізації, а також супроводжується відхиленням від установлених 
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законодавством правил належного виконання професійних обов‘язків особи 

[321, 44]. 

З огляду на це, видається, що, незалежно від того, які саме мотиви 

(корисливі чи особисті) стали основою для вчинення суспільно небезпечного 

посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності, поведінка винної особи 

щодо незаконного використання інформації, яка входить до предмету 

таємниці, проявляється як дії, вчинені всупереч професійних чи службових 

обов‘язків. У цьому разі, як вірно відмітив М. І Мельник стосовно службових 

осіб: «службова особа ставить приватні (свої або іншої особи чи груп осіб) 

інтереси вище за інтереси суспільства і держави і задовольняє їх шляхом 

неправомірного використання наданої їй влади» [296, 81].   

Отже, правова оцінка дій особи, пов‘язаних із використанням 

інформації з корисливих мотивів, потребує врахування таких аспектів 

вчинення цього діяння: 

а) використання корисних властивостей (цінностей) охоронюваного 

об‘єкта права інтелектуальної власності; 

б) використання професійних чи службових повноважень; 

в) наявність корисливого мотиву, що може бути пов‘язаним із 

одержанням матеріальної вигоди, певних благ для себе або інших осіб 

(заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном тощо); 

одержанням чи збереженням певних майнових прав, уникненням матеріальних 

витрат чи обов'язків; досягненням іншої матеріальної вигоди.  

Під метою посягання розуміється результат, якого прагне досягти 

особа, вчиняючи посягання. На відміну від мотиву, який характеризує те, чим 

керується особа, здійснюючи злочин, мета визначає те, чого хоче добитися 

винний [438, 301]. Тому метою злочину визнається ідеальна (уявна) модель 

майбутнього бажаного результату, до спричинення якого прагне 

правопорушник шляхом вчинення злочину [388, 149]. У постанові Верховного 

Суду від 26 червня 2019 р. N 202/5997/17, провадження N 51-6228км18, 

відмінність між цими поняттями визначено наступним чином: «Мотив злочину 
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- це усвідомлене особою внутрішнє спонукання, яке викликає намір діяти 

певним чином. Мету становить конкретно сформульоване уявлення про 

бажаний наслідок свого діяння та спрямованість на його досягнення в 

обраний спосіб. Мотивованість та цілеспрямованість є ознаками 

усвідомленої вольової діяльності людини» [362]. Розкриваючи питання змісту 

корисливого мотиву і мети службової особи, Верховний Суд у постанові від 

28 лютого 2019 р., справа N 456/1181/15-к, провадження N 51-7858км18, 

зазначив, що корисливий мотив – це спонукання до незаконного збагачення за 

рахунок чужого майна, а корислива мета – збагатитися самому або незаконно 

збагатити інших осіб, в дол. яких зацікавлений винний [360]. 

Варто звернути увагу на те, що правозастосовча судова практика, 

пов‘язана із засудженням осіб за посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, показує дещо неоднозначні результати щодо правової оцінки 

мотивів і мети розглядуваних діянь. Йдеться про те, що, як правило, 

правоохоронними і судовими органами зазначається про мотив і мету діяння у 

межах розгляду справ щодо вчинення злочинів, склади яких не включають у 

себе мету чи мотив у якості обов‘язкових ознак суб‘єктивної сторони. При 

цьому, мета і мотиви посягань часто формулюються за допомогою різних 

формулювань, які мають різне значення [86; 57; 79; 78;112; 110;104; 94; 89; 

102; 91;86; 104; 88; 112; 79; 68; 445; 100]. 

Мета посягання як обов‘язкова ознака суб‘єктивної сторони визначена у 

ст. 231 КК, де вказано про вчинення діяння «з метою розголошення чи іншого 

використання цих відомостей». Це свідчить про те, що законодавець розцінює 

такі дії як отримання (збирання) інформації, яка становить предмет 

комерційної або банківської таємниці, у якості суспільно небезпечних 

виключно за умови, яка вони мають конкретне спрямування, а саме – 

направлені на подальше використання. Таким чином, незаконне отримання 

інформації є способом досягнення кінцевого результату діяння [388, 150] – її 

використання, що є бажаним для винного. Такий підхід означає наступне: 
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а) не вважається суспільно небезпечним діяння, що полягає у 

незаконному отриманні відомостей, які складають предмет комерційної або 

банківської таємниці, без мети їх подальшого використання; 

б) не вважається суспільно небезпечним незаконне отримання 

відомостей, які складають предмет комерційної або банківської таємниці, 

вчинене з іншою метою, ніж їх незаконне використання [227, 75]. 

Утім, слід не погодитися із такою законодавчою конструкцією 

кримінально-правової норми з огляду на те, що факт отримання навіть однією 

неналежною особою інформації, яка є предметом комерційної або банківської 

таємниці, означає зміну соціальних зв‘язків, які встановлюються щодо даного 

об‘єкта права інтелектуальної власності. Це, у свою чергу, може призвести до 

значного зниження комерційної цінності інформації чи її знецінення навіть у 

разі, якщо саме на момент вчинення діяння винний не ставив за мету 

подальше використання інформації. Ідея щодо використання комерційної чи 

банківської таємниці може виникнути у винної особи і після ознайомлення з 

нею, проте, це не означає, що незаконні дії щодо одержання такої інформації 

не є суспільно небезпечними. Тому вважаю за доцільне виключити із ст. 231 

КК вказівку щодо мети вчинення діяння.     

Варто також звернути увагу також на законодавчу конструкцію ст. 232-1 

КК, у межах якої до складу об‘єктивної сторони злочину включено 

формулювання «якщо це призвело до отримання особою, яка вчинила 

зазначені дії, чи третіми особами необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків», що опосередковано вказує на корисливу спрямованість 

діяння. Така спрямованість, зокрема, проглядається через призму усіх інших 

ознак об‘єктивної сторони цих діянь, які дозволяють побудувати наступні 

взаємопов‘язані конструкції: 

а) у ч. 1 ст. 232-1 КК – розголошення, передача або надання доступу до 

інформації, або надання з використанням інформації рекомендацій щодо 

придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів) - 
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отримання необґрунтованого прибутку в значному розмірі або уникнення 

значних збитків; 

б) у ч. 2 ст. 232-2 КК – вчинення з використанням інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація - отримання необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі або уникнення значних збитків.  

У спрощеному вигляді випадок, описаний у пункті «а», дозволяє 

виокремити такі елементи як: факт незаконного використання інформації або 

надання рекомендацій з використанням інформації, що спричинило одержання 

прибутку або уникнення збитків. Випадок, вказаний у пункті «б» – факт 

вчинення правочину, що спричинило одержання прибутку чи уникнення 

збитків. Фактично, обидва ці випадки складаються із двох взаємопов‘язаних 

частин, перша з яких описує вчинені дії, друга – вказує на настання правового 

результату у зв‘язку із вчиненням дій (з альтернативою настання суспільно 

небезпечних наслідків у вигляді шкоди
1
). Враховуючи той факт, що отримання 

необґрунтованого прибутку у значному розмірі або уникнення значних збитків 

є обов‘язковою ознакою об‘єктивної сторони обидвох цих діянь, видається, що 

ця ознака має охоплюватися умислом винної особи. Виявляється, що, 

вчиняючи дії щодо незаконного використання інсайдерської інформації або 

надання відповідних рекомендацій, вчиняючи визначені у кримінально-

правовій нормі правочини, суб‘єкт має усвідомлювати цінність інформації, яка 

використовується для вчинення зазначених дій і, відповідно, той факт, що 

використання цієї інформації певним чином може надати відповідні вигоди. 

Це означає, що суб‘єкт злочинів, передбачених ст. 232-1 КК України, діє з 

розуміннями того, що факти, які описані законодавцем як «отримання 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі або уникнення значних 

                                                           
1
 Примітка. 

У підрозділі 3.3. не будуть розкриватися випадки спричинення цим діянням суспільно небезпечних наслідків. 

Для цілей визначення особливостей суб‘єктивної сторони розглядуваних діянь доцільним є дослідження 

конструкції ст. 232-1 КК саме у такому вигляді.  
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збитків» неодмінно (при прямому умислі) або ймовірно (при непрямому 

умислі) настануть.  

Таким чином, до кола обов‘язкових елементів складу злочинів, 

передбачених у ст. 232-1 КК, серед іншого, входить усвідомлення суб‘єктом 

таких аспектів вчинюваного діяння: 

- розуміння корисних властивостей інсайдерської інформації, 

використання якої може призвести до отримання необґрунтованого прибутку в 

значному розмірі або уникнення значних збитків; 

- розуміння особливостей і правил використання інсайдерської 

інформації на ринку, що дозволяє суб‘єкту злочину надати рекомендації для  

придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів) або 

вчинити правочини щодо їх придбання або відчуження, які здатні призвести 

до отримання необґрунтованого прибутку в значному розмірі або уникнення 

значних збитків; 

- розуміння особливостей суб‘єктного складу правовідносин, у межах 

яких вчиняється відповідний правочин, що дозволяє суб‘єкту злочину 

визначити спосіб і мету вчинення правочину – на власну користь або на 

користь інших осіб. 

Отже, враховуючи те, що суб‘єктивна сторона діянь, передбачених ст. 

232-1 КК України, охоплює собою у тому числі і такі ознаки як «на власну 

користь», «на користь третіх осіб», «отримання необґрунтованого прибутку» 

«уникнення значних збитків», видається, що законодавець включив корисливу 

направленість діяння до обов‘язкових ознак його формального складу. Утім, 

підхід до конструювання кримінально-правової норми викликає суттєві 

зауваження, тому пропонується виключення цього формулювання із положень 

Кримінального закону.  
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Висновки до розділу 2. 

 

1. Аналіз складів злочинів, передбачених статтями 176, 177, 229, 231, 

232, 232-1, 232-2 КК, дозволяє дійти висновку, що цим посяганням характерні 

особливий предмет злочину (об‘єкт права інтелектуальної власності) та 

особливий потерпілий (суб‘єкт права інтелектуальної власності), який, в 

окремих випадках, прямо зазначений у кримінально-правовій нормі, в інших - 

не називається у ній. Виокремлення груп злочинів за предметом (об‘єктом 

права інтелектуальної власності) дозволяє виділити їх у такі підгрупи (за 

критерієм створення об‘єкта як результату інтелектуальної творчої діяльності 

або у якості інформаційного ресурсу): 1) злочини, що посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, які є результатами інтелектуальної, творчої 

діяльності (тобто діяння, передбачені статями 176, 177 КК); 2) злочини, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, які є інформаційними 

ресурсами (діяння, передбачені статтями 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК). 

Виділення груп злочинів за ознакою наявності особливого потерпілого 

дозволяє виокремити такі їх підгрупи: 1) злочини, у яких потерпілий володіє 

одним обов‘язковим правовим статусом (творець, автор, правоволоділець 

тощо), до яких можна віднести діяння, передбачені статтями 176 та 177 КК; 2) 

злочини, у яких потерпілий крім згаданого вище статусу, також обов‘язково 

володіє одним чи кількома іншими статусами (учасник господарських 

правовідносин, акціонер тощо), до яких слід віднести діяння, передбачені 

статтями 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК. 

2. Родовим об‘єктом злочинів, передбачених у розділі V Особливої 

частини КК, є установлений порядок реалізації виборчих, трудових та 

особистих прав і свобод людини і громадянина, обов‘язковими компонентами 

якого є людина, її права, свободи та інтереси, соціальні зв‘язки, що існують у 

формі тих чи інших правовідносин, а також матеріалізовані і нематеріалізовані 

блага, з приводу яких виникають ті чи інші правовідносини. Видовим 

об‘єктом злочинів, передбачених статтями 176, 177 КК України, є порядок 



309 
 

використання результатів інтелектуальної творчої діяльності. Безпосередніми 

об‘єктами злочинів, передбачених статтями 176 і 177 КК, слід визнати 

порядок використання визначених у цих положеннях об‘єктів права 

інтелектуальної власності.  

Родовим об‘єктом злочинів, передбачених у розділі VІІ Особливої 

частини КК, є установлений порядок здійснення господарської діяльності, 

компонентами якого є учасники господарських правовідносин, їх права, 

свободи та інтереси, соціальні зв‘язки, що існують у формі господарських 

правовідносин, а також матеріалізовані і нематеріалізовані блага, з приводу 

яких виникають господарські правовідносини. Видовим об‘єктом злочинів, 

передбачених статтями 229, 231, 232 КК, є заснований на торгових та інших 

чесних звичаях у господарській діяльності порядок здійснення конкуренції її 

учасниками. Видовий об‘єкт злочинів, передбачених статтями 232-1, 232-2 

КК, є фондовий ринок. Безпосередніми об‘єктами злочинів, передбачених 

статтями 229, 231, 232 КК, слід визнати порядок використання визначених у 

цих положеннях об‘єктів права інтелектуальної власності, а злочинів, 

визначених у статтях 232-1 і 232-2 КК, – відповідно, порядок використання 

інсайдерської інформації та інформації про діяльність емітента.  

3. На рівні родових об‘єктів злочини, передбачені статтями 176 і 177, а 

також діяння, визначені у розділі VII КК, посягають на різні суспільні 

цінності, що зумовлено, передусім, різною природою об‘єктів права 

інтелектуальної власності, взятих під кримінально-правову охорону. Відтак, 

групування злочинів, визначених статтями 176, 177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 

КК, в один розділ не є обґрунтованим, оскільки засновується на підході, за 

якого ці діяння виокремлюються лише за ознакою належності предмета 

злочинів до об‘єкта права інтелектуальної власності. В основі цього підходу є 

лише один критерій, що характеризує ці злочинні посягання, що, у свою чергу, 

не враховує багатооб‘єктність вказаних діянь, а також особливості природи і 

характеристик охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності. 
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4. Предмет злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, має криміноутворююче значення: як обов‘язковий елемент складів 

усіх злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності; як 

поняття, що відображає ознаки системоутворюючого поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» і особливості якого дозволяють визначити коло 

протиправних дій і бездіяльності, які можуть вчинятися щодо охоронюваних 

об‘єктів права інтелектуальної власності; як поняття, що відображає один з 

обов‘язкових компонентів кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності і має значення для визначення ознак усіх інших 

компонентів кримінально-правової охорони. Предметом злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, є об‘єкт права 

інтелектуальної власності. 

5. Ознаки об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під 

кримінально-правову охорону, що мають кримінально-правове значення, є 

такими.  

Об‘єкти авторського права та суміжних прав: 

1) фізичні ознаки, що характеризують певну (не конкретизовану) форму 

вираження (існування) об‘єкта права інтелектуальної власності, яка дозволяє 

сприймати і відтворювати такий об‘єкт. Ці ознаки залежать від різновиду 

об‘єкта права інтелектуальної власності: 

а) об‘єкти авторського права можуть існувати у будь-якій формі, яка 

дозволяє їх сприйняття і можливе відтворення (письмова, усна, електронна 

форма); 

б) змістовні ознаки об‘єктів авторського права характеризують їх 

оригінальність, а також зв‘язок автора із створеним об‘єктом; 

в) структурні особливості окремих об‘єктів авторського права (зокрема, 

предметів живопису, скульптури, об‘єктів архітектури) вказують на 

нерозривний зв‘язок об‘єкта права інтелектуальної власності з матеріальним 

носієм, в якому він втілений;  



311 
 

г) структурні особливості об‘єктів суміжних прав, в окремих випадках, 

можуть бути пов‘язані із об‘єктами авторського права, що означає, відповідно, 

можливість здійснення незаконного впливу одночасно на кілька 

охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності; 

2) соціальні ознаки полягають у тому, що об‘єкт права інтелектуальної 

власності, вказаний у кримінально-правовій нормі, є охоронюваною законом 

суспільною цінністю, яка характеризується наступним: 

а) оригінальністю, зв‘язком автора та створеного об‘єкта; 

б) відповідність створеного об‘єкта визначеним законом ознакам, що є 

необхідними умовами охороноздатності об‘єкта права інтелектуальної 

власності, що у тому числі пов‘язано із правомірністю процесу створення 

об‘єкта, що дозволяє встановити, чи є створений об‘єкт охоронюваною 

законом цінністю. 

3) юридичні ознаки, які полягають у наступному: 

а) передбачення у кримінально-правовій нормі прямої вказівки на 

об‘єкти авторських і суміжних прав, які і виступають предметом злочинів; 

б) об‘єкт авторського права та об‘єкт суміжних прав виступають 

предметом відповідних злочинів, що є обов‘язковою ознакою їх складів. 

Об‘єкти права промислової власності, топографії інтегральних 

мікросхем (компонування напівпровідникових виробів), сорти рослин, 

раціоналізаторські пропозиції, засоби індивідуалізації учасників 

господарського обороту, товарів і послуг: 

1) фізичні ознаки, що полягають у втіленні об‘єктів права 

інтелектуальної власності у конкретних формах, які можуть 

використовуватися і бути відтворені (скопійовані). Окрім того, до фізичних 

ознак зазначених об‘єктів можуть бути віднесені: 

а) змістовне наповнення об‘єкта права інтелектуальної власності 

характеризують його новизну (для об‘єктів права промислової власності, 

топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських 

пропозицій), оригінальність (щодо топографій інтегральних мікросхем), 
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винахідницький рівень, промислову придатність (для об‘єктів права 

промислової власності) або дозволяють ідентифікувати учасника 

господарського обороту, визначити певні властивості товару чи його 

походження (для засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, 

товарів і послуг) і надають можливість відтворення об‘єкта; 

б) структурні компоненти окремих охоронюваних об‘єктів права 

інтелектуальної власності можуть представляти собою окремі об‘єкти права 

інтелектуальної власності і одержати правову охорону. 

2) соціальні ознаки вищезазначених об‘єктів права інтелектуальної 

власності як охоронюваних суспільних цінностей виявляються у наступному: 

а) охороноздатність об‘єкта визначається за рахунок визначених у законі 

ознак (винахідницький рівень, новизна, промислова придатність, 

оригінальність тощо) та корисних властивостей об‘єкта; 

б) різновид об‘єкта права інтелектуальної власності є визначальним для 

визначення сукупності прав на цей об‘єкт і суб‘єктів суб‘єктивних прав. 

3) юридичні ознаки полягають у тому, що вищевказані об‘єкти права 

інтелектуальної власності є предметом злочинних посягань, передбачених ст. 

177 та 229 КК України, і названі у кримінально-правових нормах як 

обов‘язкові ознаки складів злочинів. 

6. Характеристика комерційної таємниці, пов‘язана із виділенням її 

ознак як одного з різновидів таємниць, є недостатньою для розкриття 

особливостей її природи. Комерційна таємниця крім загальних ознак, 

притаманних будь-якій таємниці, володіє специфічними ознаками, що 

характеризують її як об‘єкт права інтелектуальної власності: а) єдність усіх 

структурних компонентів таємниці як об‘єкта права інтелектуальної власності, 

що виникає з моменту набуття правового статусу об‘єкта права 

інтелектуальної власності і виникнення прав на нього; саме існування 

компонентів таємниці як єдиного об‘єкта права інтелектуальної власності 

(інформаційного ресурсу) є основою для виникнення прав на цей об‘єкт (на 

відміну від інформації, яка не є компонентом об‘єкта права інтелектуальної 
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власності і на яку не можуть виникати права); б) комерційна таємниця може 

включати в себе певні напрацювання творчого характеру. У цьому разі 

комерційна таємниця відтворює творчу індивідуальність особи, яка її 

створила; в) комерційна таємниця як предмет злочину являє собою 

нематеріалізоване благо, що, однак, має об‘єктивне вираження; г) комерційна 

таємниця є об‘єктом права інтелектуальної власності, що не піддається 

амортизації, але може піддаватися моральному старінню; д) структурні 

особливості комерційної таємниці надають технічну можливість її 

відтворення, перетворення, фіксації і поширення; е) комерційна таємниця, на 

відміну від інших об‘єктів права інтелектуальної власності, не впроваджується 

у господарський оборот, а використовується суб‘єктом господарювання у 

межах власної господарської діяльності, що забезпечує можливість певних 

переваг суб‘єкта господарювання на ринку, економічну стабільність і переваг 

у конкуренції.    

7. Співвідношення понять «комерційна таємниця» і «банківська 

таємниця», а також «комерційна таємниця» та «інсайдерська інформація» 

полягає у наступному: банківська таємниця є різновидом комерційної 

таємниці, яка володіє багатьма ознаками останньої, утім, вирізняється за 

специфічним суб‘єктним складом і за предметом. Поняття «комерційна 

таємниця» охоплює собою поняття «банківська таємниця»; частина 

інсайдерської інформації може бути предметом комерційної або банківської 

таємниці. 

8. Істотні ознаки комерційної таємниці (а також її різновидів), які мають 

кримінально-правове значення, є наступними: 

Фізичні ознаки комерційної таємниці та її різновидів полягають у тому, 

що цей об‘єкт права інтелектуальної власності представляє собою 

інформаційний ресурс, предметом якого є відомості із спеціальним правовим 

статусом, що обумовлює особливий порядок їх використання, заснований на 

забороні поширення серед невизначеного кола осіб.    
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Соціальні ознаки полягають у тому, що комерційна цінність відомостей 

забезпечується саме наявністю їх спеціального правового статусу. Порушення 

особливого порядку використання відомостей тягне за собою зниження їх 

цінності або знецінення. 

Юридичні ознаки полягають у передбаченості комерційної таємниці та її 

різновидів у кримінально-правових нормах у якості обов‘язкової ознаки 

складів злочинів, вказаних у статтях 231, 232, 232-1, 232-2 КК України. 

9. Розгляд положень кримінально-правових норм залежно від їх 

конструктивних особливостей і умовний поділ їх на групи за цим критерієм 

дозволяє встановити специфіку кримінально-правової охорони відповідних 

об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Зокрема, конструкції статей 176, 177 та 229 КК України, що визначають 

об‘єктивною стороною цих кримінальних правопорушень «незаконні дії з 

об‘єктами права інтелектуальної власності або інше порушення права на них, 

якщо це спричинило відповідні суспільно небезпечні наслідки», вказують на: 

а) вчинення незаконних діянь (тобто діянь, що є незаконними самі по собі, за 

своїми властивостями) щодо охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної 

власності (наприклад, умисне знищення об‘єкта права інтелектуальної 

власності); б) використання об‘єкта права інтелектуальної власності з 

порушенням закону (законодавства) або вчинення дій, що за своїми 

властивостями можуть бути законними, але вчиняються з порушенням 

встановленого (належного) порядку використання такого об‘єкта; в) 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності чи вчинення інших дій, 

бездіяльності щодо такого об‘єкта з порушенням прав належного суб‘єкта 

права інтелектуальної власності (правоволодільця); г) використання об‘єкта чи 

вчинення інших дій, бездіяльності щодо такого об‘єкта неналежною особою 

(яка не є суб‘єктом права інтелектуальної власності); ґ) інше порушення права 

на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності. 

Положення статей 231, 232, 232-1 та 232-2 КК України, що визначають 

об‘єктивною стороною цих кримінальних правопорушень різновиди 
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незаконних дій з «відомостями» або «інформацією», пов‘язані із її 

розповсюдженням поза межами кола правомочних суб‘єктів, а також із 

вчиненням інших незаконних дій (бездіяльності) з інформацією, вказують на:  

а) незаконне отримання інформації, що представлено формулюваннями: «дії, 

спрямовані на отримання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю» (ст. 231 КК); б) дії, пов‘язані із незаконним 

використанням інформації, що позначено такими формулюваннями: 

«незаконне використання відомостей» (ст. 231 КК); «розголошення 

комерційної або банківської таємниці» (ст. 232 КК); «розголошення, передача 

або надання доступу до інформації», «надання з використанням інформації 

рекомендацій», «вчинення з використанням інформації правочинів» (ст. 232-1 

КК); в) унеможливлення чи ускладнення доступу належного суб‘єкта до 

інформації, що представлено формулюваннями: «приховування інформації», 

«ненадання інформації», «надання недостовірної інформації» (ст. 232-2 КК); г) 

вчинення дій, пов‘язаних з порушенням цілісності відомостей, які складають 

предмет таємниці, зокрема: «надання недостовірної інформації» (ст. 232-2 

КК). 

9. Встановлено обсяг і зміст понять і термінологічних зворотів 

«використання об‘єкта права інтелектуальної власності», «привласнення 

авторства», «порушення права», «фінансування» дій». Виявлено, що обсяг і 

зміст діянь, пов‘язаних із незаконним використанням об‘єкта права 

інтелектуальної власності обумовлюється специфічними рисами 

використовуваного об‘єкта права інтелектуальної власності.   

Під незаконним використанням об‘єкта права інтелектуальної власності 

запропоновано вважати такі різновиди дій: 

1) незаконне використання об‘єкта права інтелектуальної власності, що 

вчиняється будь-якою особою: 

а) використання (тобто вчинення будь-яких дій, які утворюють поняття 

«використання») об‘єкта права інтелектуальної власності без дозволу власника 

патенту чи іншого належного суб‘єкта права інтелектуальної власності; б) 
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використання об‘єкта права інтелектуальної власності не у встановленому 

законодавством порядку; використання об‘єкта права інтелектуальної 

власності в іншій формі, ніж це передбачено договором з правовласником; в) 

створення заборонених об‘єктів з використанням законно створених об‘єктів 

і/або їх використання таких незаконно створених об‘єктів; 

2) незаконне використання об‘єкта права інтелектуальної власності, що 

може вчинятися суб‘єктом права інтелектуальної власності: 

а) використання винаходу (корисної моделі), промислового зразку 

власником патенту за своїм розсудом, але з порушенням прав інших власників 

патентів; б) використання секретного винаходу (корисної моделі) власником 

патенту без додержання вимог Закону України "Про державну таємницю" та 

без погодження із Державним експертом; в) порушення одним із співвласників 

умов угоди між співвласниками патенту щодо використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності.  

Розглянуто особливості діянь, що полягають у незаконному 

використанні інформації. Встановлено, що «розголошення» є різновидом 

«використання» інформації.  

Відтак, незаконне використання відомостей може передбачати: а) їх 

розголошення третім особам (неправомочним суб‘єктам) чи хоча б одній такій 

особі (суб‘єкту); б) будь-яку іншу форму їх передачі особі (особам), яка (які) 

не має (не мають) право їх отримувати; в) копіювання, фотографування тощо 

цих відомостей для передачі третій особі (неправомочному суб‘єкту); г) 

вчинення будь-яких дій з відомостями, які дозволяють одержати корисні 

властивості цих відомостей, за допомогою яких мали б задовольняти 

охоронювані законом інтереси належного власника такої інформації; д) 

надання доступу до відомостей особі (особам), яка (які) не має (не мають) 

право їх отримувати.  

Зроблено висновок про те, що необхідність застосування єдиного 

поняття «використання» щодо усіх положень, які визначають змістовно 
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подібні незаконні дії з інформацією, а також надання законодавчого 

визначення цього поняття.  

10. Виявлено недоліки кримінально-правових положень у 

досліджуваних нормах. Встановлено неактуальність окремих формулювань 

кримінально-правових норм, які потребують виключення.  

На підставі аналізу судової практики встановлено, що посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, як правило вчиняються з 

використанням: флеш-карт пам‘яті (USB флеш-носіїв); дисків для лазерних 

систем зчитування; з використанням персональних комп‘ютерів, ноутбуків 

(накопичувачів жорстких магнітних дисків); спеціального обладнання; мережі 

Інтернет. 

11. Виявлено, що кримінально-правова охорона відомостей того чи 

іншого виду пов‘язана із забезпеченням кримінально-правової заборони їх:  

- незаконного отримання; - незаконного використання; - втрати; - порушення 

цілісності (зміни, повного чи часткового знищення). 

12. Визначено такі аспекти кримінально-правової охорони комерційної 

таємниці (у тому числі банківської таємниці, інсайдерської інформації), які 

мають забезпечуватися кримінально-правовими нормами: 

1) забезпечення можливості повноцінного використання відомостей у 

встановленому законодавством порядку правомочними суб‘єктами таємниці 

та можливості задоволення охоронюваних законом інтересів правомочних 

суб‘єктів у зв‘язку з використанням таких відомостей, що включає в себе 

забезпечення цілісності соціальних зв‘язків між суб‘єктом (суб‘єктами) права 

інтелектуальної власності та/або з участю третіх осіб щодо використання у 

встановленому законодавством порядку відомостей, які становлять предмет 

комерційної таємниці, а також реалізації будь-яких інших правомочностей 

щодо цих відомостей, у процесі здійснення яких правомочний суб‘єкт 

таємниці задовольняє свій охоронюваний законом інтерес щодо комерційної 

таємниці (у тому числі недопущення неналежних осіб до відомостей, які 

становлять предмет таємниці); 
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2) забезпечення незмінності правового статусу, важливості, цілісності 

відомостей, які складають предмет комерційної таємниці (недопущення 

вчинення будь-яких дій чи бездіяльності, які спричиняють зміну властивостей 

охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності чи його знищення).  

13. Виявлено непослідовність у визначенні ознак складів злочинів, які 

відображені законодавцем як діяння, що мають один рівень суспільної 

небезпеки. Збалансованість кримінально-правових норм, що були розглянуті 

вище, має бути заснована на тому, що діяння, яким властива суспільна 

небезпека одного рівня (що визначено у відповідному формулюванні 

об‘єктивної сторони у вигляді суспільно небезпечних наслідків), мають бути 

віднесені до злочинів одного ступеня тяжкості; у кримінально-правових 

нормах, що передбачають покарання за такі діяння, відповідно, має бути 

встановлено однакові різновиди і розміри покарань.  

14. Встановлено, що найбільш розповсюдженим покаранням за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності є штраф. Вид покарань 

не змінюється навіть із зростанням суспільної небезпеки злочинів, а останнє 

впливає лише на розмір штрафу. Зроблено висновок про те, що рівень 

суспільної небезпеки злочинного діяння повинен пропорційно відображатися 

у санкціях законодавчих норм. Тому важливим є застосування 

дифференційованого підходу до покарання, з урахуванням різної 

направленості різних видів покарань, передбачених у ст. 51 КК. 

15. Встановлено, що усі склади злочинів, передбачених статтями 176, 

177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК, визначають ці посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності як злочини із матеріальним складом (за винятком ст. 

232-1, в якій міститься вказівка на одержання необґрунтованого доходу чи 

уникнення збитків, у зв‘язку з цим, це діяння визначається як злочин із 

формально-матеріальним складом). З огляду на зміст розглядуваних посягань, 

зроблено висновок про недоцільність конструювання складів злочинів, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, як злочинів із 

формальним складом. 
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16. Зроблено висновок про те, що посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності спричиняють окрім майнової (матеріальної) також 

завдання немайнової (нематеріальної) шкоди. Обґрунтовано необхідність 

зазначення у кримінально-правових нормах формулювання щодо завдання 

шкоди, виключивши вказівку на її матеріальний характер. 

17. Шкода, завдана посяганнями на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, може являти собою як реальні (прямі) збитки, так і упущену вигоду. 

18. Досліджено питання щодо встановлення особи, якій завдається 

шкода внаслідок вчинення посягань, передбачених статтями 176, 177, 229, 231, 

232, 232-1, 232-2 КК України (потерпілого).  

19. Положення статей 176, 177 і 229 КК, які опосередковано вказують на 

суб‘єкта права інтелектуальної власності, загалом, вірно окреслюють коло 

потерпілих осіб. Проте, коло потерпілих від злочинів, передбачених статтями 

231, 232 КК, є більш широким, ніж це зазначено у кримінально-правових 

нормах. Більш прийнятним для позначення потерпілої особи видається 

формулювання, що міститься у ст. 232-1 КК, - «права, свободи та інтереси 

окремих громадян або державні чи громадські інтереси, або інтереси 

юридичних осіб».    

20. Загальним суб‘єктом злочинів, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, є особа, яка:- не є суб‘єктом права інтелектуальної 

власності; - є суб‘єктом права інтелектуальної власності, але не визначена 

законом як спеціальний суб‘єкт; - не має права володіти відомостями (мати 

доступ до відомостей), що становлять предмет комерційної, банківської 

таємниці, чи віднесені до інсайдерської інформації (наприклад, незаконне 

отримання відомостей, які становлять предмет комерційної таємниці). 

21. Виділено групи спеціальних суб‘єктів посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності (в залежності від правового статусу): 

1) спеціальні суб‘єкти злочинів, що у зв‘язку з наявністю певного 

правового статусу включені до правовідносин інтелектуальної власності і, 

відповідно, мають повноваження, які стосуються охоронюваного об‘єкта 



320 
 

права інтелектуальної власності, або уповноважені вчиняти певні дії, що 

можуть вплинути на права та інтереси суб‘єкта права інтелектуальної 

власності (службова особа (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК), особа, якій 

таємниця відома у зв‘язку з професійною або службовою діяльністю (ст. 232 

КК), посадові особи емітента, у тому числі ті, які були посадовими особами 

емітента на момент ознайомлення з інсайдерською інформацією; особи, які 

мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними 

трудових (службових) обов'язків або договірних зобов'язань, у тому числі 

співробітники професійних учасників фондового ринку; державні службовці, 

яким відома інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових 

(службових) обов'язків (ст. 232-1 КК),  службова особа емітента (ст. 232-2 

КК)); 

2)  спеціальні суб‘єкти злочинів, правовий статус і повноваження яких 

лише опосередковано та/або у окремих випадках дозволяють мати доступ до 

об‘єкта права інтелектуальної власності (аудитори, нотаріуси, експерти, 

оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані законом 

публічні повноваження (ст. 232-1 КК)). 

22. Ознаки правового статусу спеціальних суб‘єктів злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, визначаються з 

урахуванням наданих їм повноважень, пов‘язаних із здійсненням відповідної 

діяльності: а) службова діяльність: службова особа; особа, якій таємниця 

відома у зв‘язку з службовою діяльністю; державні службовці, яким відома 

інсайдерська інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) 

обов'язків, службова особа емітента, особи, які мають доступ до інсайдерської 

інформації у зв'язку з виконанням службових обов'язків (які є службовими 

особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК); б) трудова (професійна) діяльність: особа, 

якій таємниця відома у зв‘язку з професійною діяльністю; посадові особи 

емітента, особи, які були посадовими особами емітента; особи, які мають 

доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням ними трудових 

(службових) обов'язків або договірних зобов'язань, співробітники професійних 



321 
 

учасників фондового ринку; державні службовці, яким відома інсайдерська 

інформація внаслідок виконання ними посадових (службових) обов'язків (які 

не є службовими особами у розумінні ч. 3 ст. 18 КК),  службова особа емітента 

(що не є службовою особою у розумінні ч. 3 ст. 18 КК); в) професійна 

діяльність, пов'язана з наданням публічних послуг: аудитори, нотаріуси, 

експерти, оцінювачі, арбітражні керуючі або інші особи, які виконують надані 

законом публічні повноваження. 

Розглянуто кожну із вказаних вище груп спеціальних суб‘єктів злочинів. 

23. Встановлено, що кримінально-правові норми, які встановлюють 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

визначають форму вини суб‘єктів злочинів наступним чином: 1) шляхом 

прямої вказівки на конкретну форму вини; 2) шляхом вказівки на дії, що 

можуть вчинятися лише умисно; 3) шляхом вказівки на дії, що можуть 

вчинятися як умисно, так і через необережність (альтернативна форма вини). 

24. Визначено особливості інтелектуального і вольового елементів вини 

у злочинах, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Встановлено, що обсяг вини у цих посяганнях встановлюється, передусім, за 

рахунок визначення і оцінки його психічного відношення до об‘єкта права 

інтелектуальної власності, що є охоронюваною законом соціальною цінністю, 

що може полягати у прагненні винного до здобуття тих корисних 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності, які має право здобувати 

належний суб‘єкт права інтелектуальної власності.  

Розуміння фактичного змісту здійснюваного діяння охоплює собою: а) 

усвідомлення особою ознак об‘єкта посягання і вчинюваних дій чи 

бездіяльності (це означає, що свідомістю особи, яка вчиняє відповідне 

посягання, охоплюються найважливіші фактичні обставини здійснюваного 

посягання, а саме: 1) факт того, що вона посягає на охоронювану законом 

цінність – об‘єкт права інтелектуальної власності; 2) факт того, що 

використання об‘єкта права інтелектуальної власності або вчинення щодо 

нього інших дій чи бездіяльності є незаконним, тобто особа, яка вчиняє 



322 
 

діяння, не має право його вчиняти або з огляду на те, що вона не є суб‘єктом 

права інтелектуальної власності, або у зв‘язку із тим, що вчинювані дії чи 

бездіяльність самі по собі є протиправними, суперечать установленому 

законодавством порядку впровадження в обіг і використання таких об‘єктів; 3) 

якщо діяння вчиняється спеціальним суб‘єктом, то свідомістю винного має 

охоплюватися також зміст і характер своїх професійних, службових, трудових 

чи інших обов‘язків, які накладають на нього зобов‘язання вчинити певні дії у 

встановленому порядку або утриматися від вчинення певних дій; б) 

усвідомлення неминучості (при прямому умислі) або ймовірності (при 

непрямому умислі) настання суспільно небезпечних наслідків.  

25. Надано характеристику умисної і необережної форми вини при 

вчиненні посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності. Встановлено, 

що у більшості випадків посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності 

вчиняються з непрямим умислом. У разі вчинення посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності з двома формами вини (де відношення до діяння 

відзначається прямим умислом, а до наслідків – необережністю), такі 

посягання слід вважати такими, що вчинені умисно (з прямим умислом). 

Випадком, коли законодавцем передбачено можливість вчинення 

посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності з альтернативної формою 

вини, є положення ст. 232-2 КК України. Це діяння може являти собою як 

злочинну самовпевненість, так і злочинну недбалість. 

26. Встановлено, що суспільно небезпечними є посягання на комерційну 

таємницю, які можуть вчинятися у тому числі з необережності. Запропоновано 

передбачити у кримінально-правових нормах положення щодо 

відповідальності за такі діяння, вчинювані з необережності.  

27. У кваліфікованих складах злочинів інтелектуальний та вольовий 

елементи вини представляють собою відношення суб‘єкта злочину до 

кваліфікуючої ознаки, яка відтворює суспільну небезпеку посягання.  

28. При вчиненні посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності 

суб‘єкт усвідомлює корисні властивості об‘єкта права інтелектуальної 
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власності як соціальної цінності, однак, прагне використати їх на власну 

користь (у разі, якщо діяння полягає у незаконному використанні) або прагне 

позбавити належного суб‘єкта права інтелектуальної власності прав на 

охоронюваний об‘єкт (у разі знищення об‘єкта права інтелектуальної 

власності або спричинення непоправних змін у ньому). У зв‘язку із вчиненням 

суспільно небезпечного посягання суб‘єкт виявляє негативне, зневажливе чи 

недостатньо уважне відношення до компонентів об‘єкта кримінально-правової 

охорони, а саме – належних суб‘єктів права інтелектуальної власності, їх прав, 

свобод та інтересів, соціальних зв‘язків, які установлюються у зв‘язку із 

створенням об‘єкта права інтелектуальної власності.  

29. Соціальний характер діяння, що посягає на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, полягає у негативному, зневажливому або 

недостатньо уважному відношенні до компонентів об‘єкта кримінально-

правової охорони, що виявляється у заподіянні шкоди об‘єкту кримінально-

правової охорони і його компонентам. 

30. Правова оцінка дій особи, пов‘язаних із використанням інформації з 

корисливих мотивів, потребує врахування таких аспектів вчинення цього 

діяння: а) використання корисних властивостей (цінностей) охоронюваного 

об‘єкта права інтелектуальної власності; б) використання професійних чи 

службових повноважень; в) наявність корисливого мотиву, що може бути 

пов‘язаним із одержанням матеріальної вигоди, певних благ для себе або 

інших осіб (заволодіти грошима, коштовностями, цінними паперами, майном 

тощо); одержанням чи збереженням певних майнових прав, уникненням 

матеріальних витрат чи обов'язків; досягненням іншої матеріальної вигоди.  
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РОЗДІЛ 3. 

ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТА ІНШІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ 

 

3.1. Основні проблеми кваліфікації злочинів, що посягають на 

об’єкти права інтелектуальної власності, їх розмежування між собою та з 

іншими злочинами. 

 

Відомо, що кримінально-правова кваліфікація нерозривно пов‘язана з 

розмежуванням злочинів як фактів дійсності, правових норм та диспозицій 

статей закону, в яких виражені ці норми, складів злочинів, що являють собою 

теоретичні моделі певних посягань [309, 311]. Відтак, в літературі виділяються 

суміжні злочини, склади яких мають схожі ознаки; функцію критеріїв 

розмежування виконують відмінні ознаки [117, 346]. 

Як відзначає В. О. Навроцький, розмежування будь-яких явищ, процесів, 

предметів, у тому числі й злочинів, включає проведення наступних дій: 1) 

знаходження спільного – того, що об‘єднує порівнювані об‘єкти; 2) виведення 

ознак, за якими порівнювані об‘єкти відрізняються між собою; 3) 

встановлення, в чому ж полягає відмінність у виявлених розмежувальних 

ознаках [309, 312 – 313]. З огляду на це, розглянемо особливості розмежування 

посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності між собою, а також з 

іншими злочинами.  

Важливо відзначити, що поняття «об‘єкт права інтелектуальної 

власності» виступає системоутворюючим, родовим і об‘єднуючим поняттям 

для розглядуваних різновидів посягань. У той же час, конкретні різновиди 

об‘єктів права інтелектуальної власності (предмети злочинів, передбачених 

статтями 176, 177, 229, 231, 232, 232-1, 232-2 КК) виступають 

розмежувальними ознаками цих суспільно небезпечних діянь. Саме з 

урахуванням особливостей того чи іншого охоронюваного об‘єкта права 
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інтелектуальної власності можливим видається виділення різновидів 

суспільно небезпечних посягань на відповідний об‘єкт права інтелектуальної 

власності, що відтворено у кримінально-правових нормах: 

1) диспозиції статей 176, 177, 229 КК, в основі побудови яких лежить 

конструкція «незаконні дії з об‘єктами права інтелектуальної власності або 

інше порушення права на них, якщо це спричинило відповідні суспільно 

небезпечні наслідки»; 

2) диспозиції статей 231, 232, 232-1, 232-2 КК, у яких йдеться про 

різновиди незаконних дій з «відомостями» або «інформацією», пов‘язані із її 

розповсюдженням поза межами кола правомочних суб‘єктів, а також із 

вчиненням інших незаконних дій (бездіяльності) з інформацією (див. 

підрозділ 2.2.).  

Ці конструктивні особливості згаданих положень показують деяку 

подібність у побудові законодавцем складів злочинів, передбачених статтями 

176, 177, 229 КК. Це виявляється у тому числі і у формулюваннях об‘єктивної 

сторони діянь, що в усіх випадках містять вказівку на «інше порушення 

права». Проте, орієнтуючись на таблицю, що була розроблена В. О. 

Навроцьким [309, 315], можна співставити ознаки діяння, визначеного у ст. 

229 КК, з ознаками злочинів, передбачених статтями 231, 232, 232-1 і 232-2 

КК України. Таке співставлення показує, що згадані посягання мають такі 

відмінні ознаки: ознаки об‘єктивної сторони; ознаки спеціальних суб‘єктів; 

предмет злочину збігається в окремих випадках, зокрема, у злочинах, 

передбачених статтями 231 і 232 КК, а також може збігатися у злочинах, 

передбачених статтями 231, 232, 232-1 і 232-2, якщо інсайдерська інформація 

та інформація про діяльність емітента є комерційною таємницею. Останнє 

також обумовлює збіг спільної ознаки щодо потерпілого як суб‘єкта права 

інтелектуальної власності.  

У зв‘язку із цим, постає питання про кваліфікацію вчинення діяння, 

передбаченого ч. 1 ст. 232-1 КК, яке полягає у розголошенні інсайдерської 

інформації, у якості сукупності злочинів, визначених статтями 232-1 і 232 КК, 
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або згідно з правилами кваліфікації при наявності конкуренції цих 

кримінально-правових норм. Вважаю, що у даному разі має місце конкуренція  

кримінально-правових норм, а саме – конкуренція загальної та спеціальної 

норм, де ст. 232 – загальна, а ст. 232-1 КК – спеціальна норма. Це пояснюється 

тим, що у положеннях ст. 232-1 КК законодавцем конкретизується предмет 

злочину – інсайдерська інформація, яка, хоча частково може включати в себе 

відомості, які входять до предмета комерційної або банківської таємниці, все 

ж відзначається особливими специфічними рисами. Цей підхід 

підтверджується і за рахунок запропонованого В. О. Навроцьким методу 

перевірки наявності конкуренції норм, який полягає в уявному виключенні 

цих статей, почерговому припущенні, що кожна окрема стаття взагалі не 

існує. Науковець зазначає: «Якщо у випадку відсутності якоїсь із статей діяння 

не може бути кваліфіковане за іншими (через відсутність ознак складу 

злочину), то маємо справу із суміжними статтями. У випадку, коли діяння при 

відсутності однієї із статей все одно підлягає кримінально-правовій 

кваліфікації (за іншою статтею), а при відсутності цієї іншої – кваліфікується 

за тією, відсутність якої припускалася раніше, то наяву конкуренція статей 

(частин, пунктів статей) Особливої частини КК [309, 312 – 256]. Саме такий 

випадок має місце, якщо інсайдерська інформація частково становить собою 

комерційну таємницю (або банківську таємницю). Отже, такі дії не утворюють 

сукупність злочинів, а підлягають кваліфікації за ст. 232-1 КК. 

Перейдемо до розгляду особливостей розмежування злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, з іншими злочинами.  

Важливо відмітити про те, що саме предмет злочинів є основоположною 

розмежувальною ознакою у юридичних складах злочинів, які посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, що дозволяє розмежувати їх з 

суміжними складами злочинів. Зокрема, предметом злочинів, передбачених ст. 

194 КК України «Умисне знищення або пошкодження майна», є чуже майно. 

Визначення поняття «майно» міститься у ст. 190 Цивільного кодексу України, 

згідно з якою майном є окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та 
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обов'язки. Отже, на відміну від об‘єкта права інтелектуальної власності, який 

включає в себе матеріальний і нематеріальний аспект, «втілюється у певну 

матеріальну форму» [318, 710], однак є відділеним від матеріального носія, в 

якому він втілений (ст. 419 Цивільного кодексу України), поняття «майно» 

наповнене законодавцем виключно майновим змістом. Відтак, предметом 

злочину, передбаченого ст. 194 КК, визнається рухоме і нерухоме майно, 

власне, у матеріальному значенні цього поняття [317, 576 – 577], що 

відповідає визначенню, закріпленому у ст. 190 Цивільного кодексу України, а, 

отже, не охоплює собою права на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Таким чином, діяння щодо умисного знищення і пошкодження «чужого 

майна» охоплює собою вчинення суспільно небезпечних дій щодо майнових 

цінностей, які не є об‘єктами права інтелектуальної власності, у той час як 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності з урахуванням 

специфіки цих об‘єктів виділено законодавцем в окремі склади злочинів. 

Проте, окрема річ, сукупність речей, які входять до поняття «майно», можуть 

становити собою носії, в яких втілені об’єкти права інтелектуальної 

власності. У такому разі, пошкодження чи знищення майна, що являє собою 

матеріальний носій, в якому втілений об‘єкт права інтелектуальної власності, 

може кваліфікуватися за сукупністю ст. 194 і ст. 176 чи ст. 177 КК. Це 

стосується випадків вчинення суспільно небезпечних посягань на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, які характеризуються унікальністю та 

існують у нерозривному зв‘язку з матеріальним носієм, в якому вони втілені 

(об‘єкти скульптури, архітектури, живопису) або випадків знищення майна, 

що пов‘язане із знищенням усіх примірників об‘єкта права інтелектуальної 

власності (наприклад, якщо разом із знищенням комп‘ютера було знищено 

збережений на цьому комп‘ютері єдиний примірник твору). Подібним чином 

можуть бути розцінені також посягання, передбачені статтями 347 «Умисне 

знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, 

працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця», 

347-1 «Умисне знищення або пошкодження майна журналіста», 352 «Умисне 
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знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який 

виконує громадський обов'язок», 378 «Умисне знищення або пошкодження 

майна судді, народного засідателя чи присяжного», 399 «Умисне знищення 

або пошкодження майна захисника чи представника особи» КК України.  

Згадані вище діяння слід розмежовувати від злочинів, які посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, і за ознаками об’єктивної сторони. 

Зокрема, законодавчі конструкції щодо «знищення або пошкодження» майна є 

значно вужчими за обсягом ніж, наприклад, визначені у статтях 176, 177 КК 

ознаки об‘єктивної сторони цих діянь.  

Розмежовувати посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності за 

ознакою предмета злочину варто також із діяннями, передбаченими ст. 193 

«Незаконне привласнення особою знайденого або чужого майна, що 

випадково опинилося у неї» КК України. Зокрема, у ст. 193 КК України 

йдеться про знайдене чи таке, що випадково опинилося у особи «чуже майно 

або скарб, які мають особливу історичну, наукову, художню чи культурну 

цінність». У літературі відзначається про те, що висновок про визнання того 

чи іншого майна цінним є питанням факту. Цінним вважається майно, яке має 

значну вартість або важливе історичне, наукове, культурне чи художнє 

значення [314, 583]. Аналіз положень ст. 193 КК дозволяє дійти висновку, що 

предметом даного діяння є майно у значенні, в якому воно вжито і у ст. 194 

КК України, про що зазначалося вище. При цьому, законодавча конструкція, 

яка вказує на додаткові ознаки майна як предмета злочину, передбаченого ст. 

193 КК, а саме – його історичне, наукове, культурне чи художнє значення, все 

ж не дає підстав визнати, що до предмета даного посягання можуть бути 

віднесені об‘єкти права інтелектуальної власності. Обґрунтування цієї позиції 

потребує співставлення ознак об‘єктивної сторони розглядуваних діянь, а 

також врахування специфічних рис об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Зокрема, враховуючи законодавче визначене відокремлення об‘єкта права 

інтелектуальної власності від носія, в якому він втілений, виявляється, що 

незаконне привласнення чужого майна, визначене у ст. 193 КК, яке полягає у 
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тому, що «особа, до якої потрапляє майно, яке їй не належить, протиправно 

залишає його у своєму володінні» [314, 583], стосується майна у його 

матеріальному вираженні і не має наслідком здобуття винним будь-яких прав 

на об‘єкт права інтелектуальної власності. Проте, так само як і у випадку 

вчинення діяння, передбаченого ст. 194 КК, залишення у володінні носія, в 

якому втілено об‘єкт права інтелектуальної власності, що характеризується 

унікальністю (скульптура, живопис), може бути пов‘язаним із порушенням 

суб‘єктивного права інтелектуальної власності на такий об‘єкт, що відтворено 

законодавцем у вигляді формулювання «інше порушення права» у ст. 176 КК. 

Відтак, за умови визнання майна, передбаченого ст. 193 КК, таким, що володіє 

відповідною цінністю, а також за умови, що це майно є носієм, в якому 

втілено об‘єкт права інтелектуальної власності (скульптуру, живопис), 

можливим видається кваліфікація цих діянь за сукупністю ст. 193 і ст. 176 КК 

України.  

Предмет злочину також виступає у якості основної розмежувальної 

ознаки посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності (статті 176, 

177, 229 КК України) із злочинами, передбаченими ст. 298 «Незаконне 

проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, 

руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини» та ст. 298-1 

«Знищення, пошкодження або приховування документів чи унікальних 

документів Національного архівного фонду». Важливо звернути увагу на 

предмети цих посягань.   

Предметом злочинів, передбачених ст. 298 КК України, є об'єкти 

культурної спадщини чи їх частини, а також об'єкт археологічної спадщини. З 

урахуванням положень ст. 1 Закону України «Про охорону археологічної 

спадщини» [175], об‘єкти археологічної спадщини і об‘єкти культурної 

спадщини є окремими об’єктами кримінально-правової охорони, які за своїми 

ознаками є відмінними від об‘єктів права інтелектуальної власності. Окремі 

(але не всі) об‘єкти права інтелектуальної власності після закінчення строку їх 

правової охорони можуть охоронятися як культурні цінності (об‘єкти 
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культурної спадщини) (див. підрозділ 1.2.). Предметом злочинів, 

передбачених ст. 298-1 КК, є документи Національного архівного фонду, а 

також їх особливий різновид – унікальні документи Національного архівного 

фонду. Орієнтуючись на ст. 1 Закону України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» [171], до документів Національного архівного 

фонду, серед іншого, можуть належати фотографії, особисті рукописи, 

креслення, схеми тощо. Утім, ознаки документа та унікального документа 

Національного архівного фонду не дозволяють віднести їх до носіїв, в яких 

втілені охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності. Це пояснюється 

безпосередньо наведеним вище визначенням «архівного документа», у якому 

міститься вказівка на те, що він володіє такими специфічними рисами: а) 

документ припинив виконувати функції, для яких був створений; б) документ  

зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, 

суспільства чи держави або цінність для власника також як об'єкт рухомого 

майна. Отже, враховуючи важливість такого документа для суспільства і 

держави, а також враховуючи пряму вказівку законодавця щодо розгляду 

такого документа як об‘єкта рухомого майна, можна дійти висновку про те, 

що архівний документ розглядається у законі як здобуток, що має культурну 

чи історичну цінність і є надбанням суспільства. Це означає, що зміст і обсяг 

правової охорони архівного документа є відмінним від змісту та обсягу 

правової охорони об‘єкта права інтелектуальної власності. Таким чином, 

предмет злочину виступає основною розмежувальною ознакою посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності (статті 176, 177 КК) та злочинів, що 

посягають на об‘єкти, визначені у ст. 298 і ст. 298-1 КК.  

Окрему увагу заслуговують положення ст. 357 КК України, в якій 

йдеться про «викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, 

штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи 

зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне 

знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій 

відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в 
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установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з 

корисливих мотивів або в інших особистих інтересах». Для визначення 

особливостей розмежування посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності з діяннями, визначеними у даній нормі, розглянемо наступні 

ситуації: 

а) офіційний документ, визначений у ст. 357 КК, містить відомості, які 

становлять комерційну або банківську таємницю, або належать до 

інсайдерської інформації; 

б) приватний документ, про який йдеться у ст. 357 КК, створений у 

вигляді фотографії, відео- чи аудіозапису, вміщував у себе охоронюваний 

об‘єкт права інтелектуальної власності; 

в) офіційні документи, печатки і штампи, що є предметом діянь, 

визначених у ст. 357 КК, містили у собі знак для товарів і послуг та/або 

фірмове найменування юридичної особи, якій вони належали. 

Правова оцінка випадку «а» передбачає врахування наступних 

особливостей такого посягання: по-перше, у цьому разі предмет злочину, 

передбаченого ст. 357 КК (офіційний документ), виступає носієм інформації, 

яка становить охоронювану законом таємницю, а, отже, вчинення суспільно 

небезпечного діяння, визначеного ст. 357 КК, є одночасно порушенням такої 

таємниці (ст. 231 КК); тобто викрадення, привласнення, заволодіння 

документом, який включає відомості, що становлять предмет комерційної чи 

банківської таємниці, або належать до інсайдерської інформації, має 

наслідком ознайомлення з такими відомостями; по-друге, викрадення 

розглядається у літературі як один із різновидів незаконного збирання 

інформації [268, 419], а дії щодо заволодіння, привласнення можуть 

розцінюватися як різновиди способів отримання таємниці (ст. 231 КК 

України). Однак розмежування діянь, передбачених ст. 231 і ст. 357 КК, у 

цьому випадку може здійснюватися за рахунок таких розмежувальних ознак 

як ознаки суб’єктивної сторони (у ст. 357 КК – «з корисливих мотивів або в 

інших особистих інтересах»; у ст. 231 КК – «з метою розголошення чи іншого 
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використання відомостей»), за ознаками потерпілого (у ст. 231 КК зазначено 

про «суб'єкта господарської діяльності»), за ознакою об’єктивної сторони (у 

ст. 231 КК вказано про обов‘язкову ознаку у вигляді суспільно небезпечних 

наслідків – істотну шкоду). Утім, варто відзначити, що за умови наявності 

сукупності ознак, передбачених ст. 357 і ст. 231 КК, ці діяння можуть 

становити сукупність злочинів.  

Варто зауважити, що у випадку, передбаченому ст. 357 КК, має місце 

посягання, ознаки якого передбачають вчинення певних щодо матеріального 

носія відповідних відомостей, таким чином кримінально-правова норма лише 

містить вказівку на матеріальні ознаки предмета, яким, наприклад, є документ, 

і не уточнює, які саме відомості до нього входять. У той же час, кваліфікація 

посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності (комерційну, банківську 

таємницю) потребує звернення до внутрішніх ознак вказаного документа і 

визначення правового статусу відомостей, що містяться у ньому. Отже, таке 

посягання може становити собою сукупність злочинів, передбачених ст. 357 і 

ст. 231 КК.  

Подібним чином можна розцінювати і вчинення злочинів, передбачених 

ст. 177 КК, щодо секретних винаходів і корисних моделей. З огляду на 

особливості правового статусу цих об‘єктів права інтелектуальної власності 

(див. підрозділ 3.2.), вчинення подібних дій може становити сукупність 

злочинів, передбачених ст. 177 і ст. 328 «Розголошення державної таємниці» 

та/або ст. 329 «Втрата документів, що містять державну таємницю». 

У випадку «б» кваліфікація діяння, визначеного ст. 357 КК, може 

одночасно становити собою діяння, передбачене ст. 176 КК, а саме – 

незаконне розповсюдження об‘єкта авторського права чи суміжних прав або 

інше порушення авторського права чи суміжних прав за умови завдання 

матеріальної шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі (ч. 1, 

ч. 2, ч. 3 ст. 176  КК України).  

Подібним чином можна розцінювати і випадок «в». Наприклад, 

викрадення офіційних документів, печатки і штампів юридичної особи, на 
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яких розміщено знак для товарів і послуг за умови завдання матеріальної 

шкоди у значному, великому чи особливо великому розмірі (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 

229 КК України) може становити собою сукупність злочинів, передбачених ст. 

357 і ст. 229 КК України. До речі, Р. А. Волинець вказував про можливість 

кваліфікації за сукупністю ст. 199 або ст. 224 КК та ст. 229 КК. Він зазначив 

про те, що «у документарній формі цінні папери можуть виступати 

матеріальним носієм таких об‘єктів права інтелектуальної власності як засоби 

індивідуалізації учасників господарського обігу, товарів та послуг (ст. 229 

КК)» [117, 331]. Цілком вірним є те, що у таких випадках цінні папери (як і 

офіційні документи, печатки, штампи у розглядуваному мною випадку) 

виступають матеріальним носієм об‘єктів права інтелектуальної власності. 

Утім, важливо, що на відміну від предмета злочинів, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, ознаки якого визначаються сукупністю 

характеристик відповідного об‘єкта права інтелектуальної власності, предмет 

злочинів, визначених, наприклад, у ст. 357 КК, визначається сукупністю ознак 

офіційного документа, передбачених у ст. 358 КК. Тобто сукупність посягань, 

визначених ст. 229 і ст. 357 КК, є можливою у випадку наявності ознак 

офіційного документа, який вміщує у себе об‘єкт права інтелектуальної 

власності.    

Необхідно відзначити, що таким же чином можна розцінювати і дії щодо 

підроблення офіційного документа, збут такого документа, а також 

виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ 

чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, 

штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут (ст. 358 КК), якщо це 

діяння включало в себе розміщення на підробленому документі засобів 

індивідуалізації учасників господарського обігу, товарів та послуг і 

спричинило відповідні суспільно небезпечні наслідки (ст. 229 КК України). За 

таких умов діяння, передбачені ст. 358 і ст. 229 КК можуть кваліфікуватися як 

сукупність злочинів.  
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Злочини, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, слід 

відмежовувати від злочину, передбаченого ст. 216 КК України, що 

виражається у незаконному виготовленні, підробленні, використанні або збуті 

незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок для 

маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи голографічних захисних 

елементів, а також злочину, визначеного у ст. 203-1 КК України, що полягає у 

незаконному виробництві, експорті, імпорті, зберіганні, реалізації та 

переміщенні дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та 

сировини для їх виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах. 

Розмежування цих діянь здійснюється, передусім, за предметом злочину. Слід 

звернути увагу на те, що у ст. 216 КК йдеться про контрольні марки, тобто 

спеціальні знаки, що засвідчують дотримання авторських і (або) суміжних 

прав і надають право на розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних [184], призначених для 

маркування упаковок, в які можуть вміщуватися об‘єкти права 

інтелектуальної власності. У ст. 203-1 КК йдеться про носії інформації (диски 

для лазерних систем зчитування), на яких можуть вміщуватися об‘єкти права 

інтелектуальної власності, а також матриці, обладнання та сировину для їх 

виробництва. Таким чином, об‘єкти права інтелектуальної власності не є 

предметом цих посягань, проте, вчинення останніх є суспільно небезпечним з 

огляду на те, що вони створюють передумови для незаконного обігу 

охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності та порушення прав на 

них. Розмежування вказаних діянь із посяганнями на об‘єкти права 

інтелектуальної власності здійснюється також за ознакою об’єктивної 

сторони (у ст. 216 КК йдеться про незаконне виготовлення, підроблення, 

використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених 

контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних чи 

голографічних захисних елементів, у ст. 203-1 КК – про незаконному 
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виробництві, експорті, імпорті, зберіганні, реалізації та переміщенні дисків 

для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах, у той час як у ст. 176 КК 

вказано про незаконне відтворення, розповсюдження об‘єктів права 

інтелектуальної власності, незаконне тиражування та розповсюдження на 

аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, 

кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, 

фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному 

розмірі). За умови розміщення на відповідних матеріальних носіях об‘єктів 

права інтелектуальної власності та спричинення визначених Кримінальним 

законом суспільно небезпечних наслідків діяння, передбачені статтями 203-1 і 

216 КК, можуть кваліфікуватися як сукупність разом із посяганнями на 

об‘єкти права інтелектуальної власності (ст. 176 КК). Проте, варто звернути 

увагу, що на практиці судові органи нерідко не враховують цих 

розмежувальних ознак, що обумовлює неточну кваліфікацію визначених вище 

посягань. Фактично, судами ототожнюються дії, пов‘язані із використанням 

об‘єктів права інтелектуальної власності, та дії, пов‘язані із використанням 

носіїв інформації, на яких розміщуються такі об‘єкти. Наприклад, у вироку 

Подільського районного суду м. Києва від 28.09.2018 року у справі 

758/12401/18, провадження 1-кп/758/880/18, зазначено про те, що винний 

незаконно розповсюджував DVD-диски із записами на них кінофільмів. 

Описуючи дане діяння, суд кілька разів вказує на незаконне розповсюдження 

дисків для лазерних систем зчитування, які містять ознаки контрафактності, 

однак пізніше зазначає, що примірники цих дисків є аудіовізуальними творами 

та відеограмами, а також комп‘ютерними програмами. Таким чином, суд 

безпосередньо зробив висновок, що диск – це об‘єкт права інтелектуальної 

власності. Відповідно, це діяння було кваліфіковано за ч. 1 ст. 176 КК без 

жодної вказівки на ст. 203-1 КК «Незаконний обіг дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва» [91]. 

Подібним чином було розцінено продаж комп‘ютерних дисків із записаними 
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на ними об‘єктами права інтелектуальної власності у якості незаконного 

відтворення і розповсюдження комп‘ютерних програм з кваліфікацією за ч. 1 

ст. 176 КК без вказівки на ст. 203-1 КК у вироку Шевченківського районного 

суду м. Запоріжжя від 13.09.2013 року у справі № 336/6412/13-к, провадження 

1-КП/336/370/2013 [111], а також у вироку Оболонського районного суду м. 

Києва від 18.07.2012 року у справі № 2605/10207/12, провадження 

1/2605/772/12 [84].  

Розмежування посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

передбачених статтями 231, 232, 232-1 і 232-2 КК, із злочинами, 

передбаченими ст. 361-2 «Несанкціоновані збут або розповсюдження 

інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 

комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації» та ст. 362 

«Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-

обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, 

комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені 

особою, яка має право доступу до неї» КК України здійснюється за такими 

критеріями: 

1) за предметом. Важливо врахувати той факт, що предметом злочину, 

передбаченого ст. 361-2 КК, є інформація з обмеженим доступом, яка 

зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої 

інформації, створена та захищена відповідно до чинного законодавства, а 

предметом посягання, визначеного у ст. 362 КК, є інформація, яка 

оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), 

автоматизованих системах чи комп'ютерних мережах або зберігається на 

носіях такої інформації. У той же час, предметом посягань на комерційну 

таємницю та її різновиди є об‘єкт права інтелектуальної власності – 

комерційна таємниця, предметом якої є певна інформація (відомості). Утім, 

кримінально-правове значення мають ознаки комерційної таємниці не як будь-
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якого набору даних, а саме як єдиного об‘єкта права інтелектуальної власності 

(див. підрозділ 2.2.). Крім того, у ст. 361-2 КК законодавцем відзначено 

особливі ознаки інформації з обмеженим доступом, а саме – конкретне місце 

зберігання; а у ст. 362 КК – місце оброблення і зберігання. Це означає, що 

об‘єкт права інтелектуальної власності (комерційна таємниця чи її різновиди) 

має ознаки, що є спеціальними по відношенню до інформації з обмеженим 

доступом, яка виступає предметом інших злочинів.  

2) за ознаками об’єктивної сторони. Суспільно небезпечне діяння, 

передбачене ст. 361-2 КК, виявляється у вигляді несанкціонованого збуту або 

розповсюдження інформації; діяння, визначене ст. 362 КК, - у виді її 

несанкціонованої зміни, знищення або блокування. Обидва ці злочини 

сконструйовані як діяння з формальним складом. Діяння, визначені статтями 

231, 232, 232-1 і 232-2 КК, відрізняються за характером дій чи бездіяльності, 

способами їх вчинення, суспільно небезпечними наслідками. Ознаки об‘єкта 

права інтелектуальної власності, що є предметом цих посягань, обумовили 

включення до кримінально-правових норм законодавчих конструкцій, які 

відтворюють особливі різновиди посягань на такий об‘єкт, що можуть 

вчинятися шляхом збирання, отримання відомостей, їх використання (ст. 231 

КК); розголошення (ст. 232, ст. 232-1 КК); передача або надання доступу до 

інформації, надання з використанням такої інформації рекомендацій, вчинення 

з використанням інформації правочинів (ст. 232-1 КК); ненадання інформації, 

надання недостовірної інформації (ст. 232-2 КК); 

3) за ознаками суб’єкта. Співставлення диспозицій розглядуваних 

статей дозволяє дійти висновку, що поряд із широким переліком спеціальних 

суб‘єктів злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності 

(див. підрозділ 3.3.), у складах суспільно небезпечних посягань, визначених у 

статтях 361-2 і 362 КК, законодавцем розміщено вказівку на одного 

спеціального суб‘єкта – особу, яка має право доступу до інформації. Важливо, 

що така характеристика не пов‘язана із правовим статусом особи, наявністю у 

неї специфічних повноважень тощо.  
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Різними є об’єкти розглядуваних посягань. На відміну від об‘єкта 

посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності (див. підрозділ 3.2.), 

злочини, передбачені статтями 361-2 і 362 КК, завдають шкоду порядку  

використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та 

комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. 

Враховуючи наявність у примітці до ст. 232-1 КК доволі широкого 

переліку спеціальних суб‘єктів злочинів, до яких входять у тому числі особи, 

які перебувають у трудових відносинах з юридичною особою, службові особи 

і особи, що надають публічні послуги, постає питання щодо розмежування цих 

діянь із діяннями, передбаченими у статтях 364, 364-1, 365-2 КК України. У 

порівнянні родових об‘єктів цих посягань із злочинами, передбаченими ст. 

232-1 КК, видається, що перші посягають на установлений порядок здійснення 

службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням 

публічних послуг, у той час як останні – на порядок здійснення господарської 

діяльності. Водночас, видається, що, наприклад, незаконне використання 

нотаріусом інсайдерської інформації, яка була одержана ним у зв‘язку з 

виконанням професійних повноважень, є одним із різновидів зловживання 

повноваженнями особою, яка надає публічні послуги (нотаріусом). Утім, як 

вірно зазначає з цього приводу Л. В. Іногамова-Хегай, за наявності колізії або 

конкуренції норм пріоритетною є тільки одна норма [190, 19]. Про 

необхідність вибору тільки однієї з конкуруючих норм зазначає також В. М. 

Гарманов [123, 17]. Васильєва Є. Г. вказує про те, що конкуренція 

кримінально-правових норм виникає внаслідок вчинення одного злочину, в 

той час як сукупність злочинів утворюється як мінімум двома самостійними 

злочинами [43, 68]. У ст. 232-1 КК вказується про «незаконне розголошення, 

передача або надання доступу» до інформації, «надання з використанням 

інформації рекомендацій», «вчинення з використанням інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів», тобто конкретизуються 

різновиди злочинних дій, їх спрямованість і особливий предмет злочинів, що 

дозволяє зробити висновок про те, що ст. 232-1 КК є спеціальною нормою по 
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відношенню до статей 364, 364-1, 365-2 КК України. Отже, у цій ситуації 

сукупність злочинів відсутня. Подібним чином можна розрізняти також 

діяння, визначені у ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК, та ст. 364 КК, у 

межах складів яких спеціальний суб‘єкт злочинів (службова особа) співпадає. 

Проте, розмежувальними ознаками вказаних посягань є ознаки об’єктивної 

сторони, ознаки предмета злочину, які є конкретизованими у положеннях 

статей 176, 177, 229 КК, а, отже, дозволяють віднести ці норми до спеціальних 

по відношенню до ст. 364 КК України. Разом з тим, співставлення ознак ч. 3 

ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК та ст. 364 КК виявляє, що об‘єктивна 

сторона злочину, визначеного у ст. 364 КК, що може виявлятися у 

«зловживанні владою або службовим становищем», відтворює більш широкий 

за змістом комплекс можливих дій службової особи, аніж законодавча 

конструкція «з використанням службового становища», що міститься у ч. 3 ст. 

176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК України (див. підрозділ 3.2.). Це означає, що у 

разі вчинення службовою особою діяння, передбаченого ст. 176, ст. 177, ст. 

229 КК, а наявності ознак зловживання владою (ст. 364 КК), такі діяння 

можуть кваліфікуватися за правилами сукупності злочинів.  

За предметом також слід розмежовувати діяння, передбачені статтями 

231, 232, 232-1 і 232-2 КК, від злочинів, що полягають у незаконному 

використанні інформації, що належить до інших охоронюваних законом 

таємниць. Наприклад, незаконне розголошення банківської таємниці (ст. 232 

КК) може одночасно бути пов‘язаним із незаконним розповсюдженням 

особистих даних про людину (зокрема, про перебування особи у шлюбі, 

наявність чи відсутність дітей, про майновий стан тощо) (ст. 182 КК). У цьому 

разі йдеться про випадок, коли банківська установа, виконуючи певні 

фінансові операції, дізналася відомості, які становлять таємницю особистого 

життя відповідної особи (клієнта банку). Таким чином, розголошення цих 

відомостей співробітником банку може кваліфікуватися як порушення саме 

банківської таємниці, виходячи з того, що такий співробітник дізнався 

відповідну інформацію саме у зв‘язку з виконанням своїх службових 
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обов‘язків і взаємодією банківської установи з клієнтом щодо надання певних 

фінансових послуг. Як вірно відзначає Юрченко І. А., основу банківської 

таємниці складають відомості про клієнтів кредитної організації (в тому числі 

їх комерційна таємниця, відомості про особисте життя, а також інша 

інформація). Однак, будучи переданими кредитній організації, вони стають 

банківською таємницею [470, 120]. Відтак, розмежування згаданих посягань 

відбувається, передусім, за предметом.  

За ознаками охоронюваного законом об‘єкта права інтелектуальної 

власності (предмета злочину) здійснюється розмежування діянь, що 

посягають на такі об‘єкти, із діяннями, передбаченими статтями 300 і 301 КК 

України, в який йдеться про антицінності, які не підлягають правовій охороні і 

не можуть перебувати в обігу (див. підрозділ 2.2.).  

За ознаками об’єктивної сторони і предмета злочину розрізняються 

посягання, визначені у ст. 232-1 КК, із діяннями, передбаченими у ст. 368-2 

«Незаконне збагачення», що вказує на «набуття особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність 

активів у значному розмірі», під якими згідно із приміткою до даної статті 

розуміється «укладення будь-яких правочинів, на підставі яких виникає право 

власності або право користування на активи». Спільними ознаками цих діянь 

виявляються ознаки суб‘єкта (до осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, у тому числі належать, наприклад, особи, які виконують публічні 

функції), а також частково – ознаки об‘єктивної сторони, що полягає у 

незаконному здобуття вигод (у вигляді набуття активів) шляхом вчинення 

правочинів. Розмежувальними ознаками цих посягань, зокрема, є 

характеристики предмета злочину у ст. 368-2 КК – активи «у значному 

розмірі», «законність підстав набуття яких не підтверджено доказами», у той 

час як у ст. 232-1 КК відзначено про інсайдерську інформацію (таким чином, 

до активів можуть належати у тому числі і цінні папери та їх похідні 

(деривативи), проте поняття «активи» є значно ширшим); характеристики 

об’єктивної сторони, що у ст. 368-2 КК визначено як «набуття у власність 
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активів», «у значному розмірі», «передача таких активів будь-якій іншій 

особі», а у ст. 232-1 КК визначено за рахунок таких законодавчих конструкцій 

як «незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської 

інформації», «надання з використанням інформації рекомендацій», 

«отримання необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення 

значних збитків», «якщо це заподіяло значну шкоду», «вчинення з 

використанням інсайдерської інформації правочинів». Отже, співставлення 

ознак об‘єктивної сторони цих злочинів дозволяє дійти висновку про 

відмінність цих посягань як за їх спрямованістю, так і за змістом, про що 

свідчить наявність спеціальних ознак у складі злочину, передбаченому ст. 232-

1 КК, які відтворюють особливості посягання на особливий різновид 

комерційної таємниці – інсайдерську інформацію. Таким чином, ці діяння не 

утворюють сукупності злочинів.  
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3.2. Відмежування злочинів, що посягають на об’єкти права 

інтелектуальної власності, від інших правопорушень. 

 

Злочини та інші правопорушення справедливо визнаються у літературі 

якісно самостійними різновидами правопорушень не тільки за їх правовою 

природою, ознакою протиправності, але й за соціальним змістом – 

матеріальною ознакою, що характеризує злочини як суспільно небезпечні 

посягання, а інші правопорушення – як соціально шкідливі [52, 127 – 128]. 

Водночас, для відмежування ряду злочинів проти власності, довкілля, 

громадської безпеки, безпеки виробництва, громадського порядку та 

моральності, у сфері господарської діяльності тощо від суміжних 

адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових, господарсько-

правових, фінансових, трудових, екологічних, земельних проступків у цих 

сферах не завжди вистачає характеру суспільної небезпечності вчиненого 

діяння. У цій ситуації відмежувальною ознакою є ступінь суспільної 

небезпечності діяння, на який впливають: тяжкість завданої шкоди, спосіб та 

знаряддя вчинення злочину, форма вини, мотив і вина та інші ознаки складу 

злочину [259, 246 – 247]. 

Важливо відзначити, що положення чинного законодавства України 

містять у собі численні норми, які вказують на юридичні правопорушення 

різних видів, що посягають на охоронювані об‘єкти права інтелектуальної 

власності. Як вірно відзначив Р. А. Волинець, такі види правопорушень 

визначаються не лише на нормативному рівні, а й у різноманітних договорах, 

що тягнуть за собою застосування господарсько- та фінансово-правової 

відповідальності [117, 347].  

Для зручності пропонується розглянути ці правопорушення, виділивши 

їх за групами охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності, 

представлених у кримінально-правових нормах, а саме: а) правопорушення, 

що посягають на об‘єкти авторського права і суміжних прав; б) 

правопорушення, які посягають на винахід, корисну модель, промисловий 
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зразок, топографію інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникового виробу), сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, 

інші об‘єкти промислової власності; в) правопорушення, що посягають на 

засоби індивідуалізації; г) правопорушення, пов‘язані із незаконними діями з 

інформацією, яка є предметом комерційної таємниці чи відноситься до її 

різновидів. З урахуванням цього, слід виділити наступні положення чинного 

законодавства: 

а) правопорушення, що посягають на об’єкти авторського права і 

суміжних прав, що передбачені, зокрема, у статтях 50, 52 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права», статтях 4, 5 Закону України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб‘єктів господарювання, 

пов‘язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування», пунктах 4, 19 Правил роздрібної торгівлі, прокату примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз 

даних, пунктах 3, 4 Положення про порядок зберігання та перевезення 

територією України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних, п. 21 Порядку 

виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних 

програм, баз даних, п. 3 Порядку надання, зберігання та видачі примірників 

дисків для лазерних систем зчитування, п. 2 Порядку застосування фінансових 

санкцій до суб‘єктів господарювання за порушення вимог Закону України 

«Про особливості державного регулювання діяльності суб‘єктів 

господарювання, пов‘язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць», статтях 14, 15 Закону України «Про 

кінематографію» тощо; 

б) правопорушення, які посягають на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникового виробу), сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, 

інші об’єкти промислової власності, що передбачені, наприклад, у статтях 



344 
 

28, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 9 

Закону України «Про державну таємницю», статтях 20, 27 Закону України 

«Про охорону прав на промислові зразки», статтях 37, 38, 39, 48, 49 Закону 

України «Про охорону прав на сорти рослин», п. 2 Умов дотримання законних 

інтересів власника сорту рослин у разі обмеження його виключного права, 

статтях 16, 22 Закону України «Про охорону прав на компонування 

напівпровідникових виробів», п. 11 Порядку надання Кабінетом Міністрів 

України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) 

чи зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми), та ін.; 

в) правопорушення, що посягають на засоби індивідуалізації, що 

передбачені, наприклад, у п. 2.1.31 Правил складання і подання заявки на 

видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, статтях 16, 17, 20, 21 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», статтях 17, 

23 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень», статтях 4, 

5 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції») тощо; 

г) правопорушення, пов’язані із незаконними діями з інформацією, яка 

є предметом комерційної таємниці чи відноситься до її різновидів, які 

передбачені, зокрема, у ст. 507 Цивільного кодексу України, ст. 36 

Господарського кодексу України, статтях 16, 17, 18, 19 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», статтях 60 – 62 Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», ст. 45 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок») та ін. Детальніше про це див. «Кримінально-правова 

охорона об‘єктів права інтелектуальної власності» О. В. Коротюк [273, 698 – 

709]. 

Слід відзначити, що перелік вказаних вище порушень не є вичерпним. 

Вказівка на це безпосередньо міститься у чинних законодавчих актах і 

підкреслюється такими формулюваннями: «порушення права інтелектуальної 

власності», до якого в тому числі віднесено «невизнання цього права чи 

посягання на нього» (ст. 431 ЦК України); будь-яке посягання на права 

власника патенту (ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і 
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корисні моделі», ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки»); порушення прав власника патенту (ст. 35 Закону України «Про 

охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 27 Закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки»); інше порушення прав власника 

свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 21 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»); будь-яке посягання на права власника 

свідоцтва на знак для товарів і послуг (ст. 20 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»); будь-яке посягання на права власника 

свідоцтва про реєстрацію права на використання зареєстрованого 

географічного зазначення (ст. 23 Закону України «Про правову охорону 

географічних зазначень»); будь-яке посягання на права власника 

зареєстрованого компонування напівпровідникових виробів (ст. 21 Закону 

України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів») 

тощо.  

З вищенаведеного вбачається, що регулятивне законодавство визначає 

різні ознаки правопорушень, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, окремі з яких відповідають ознакам складів суспільно небезпечних 

діянь, інші – відрізняються від них. Таким чином, має місце часткове 

співпадіння ознак злочинів, які посягають на об’єкти права 

інтелектуальної власності, та інших правопорушень. Зокрема, слід 

зазначити про значну деталізацію положень регулятивного законодавства, що 

пов‘язане як із тлумаченням багатьох термінів і понять, так і з вказівкою на 

різновиди юридичних правопорушень в залежності від окремих об‘єктів права 

інтелектуальної власності (що характерно, наприклад, для кінематографічних 

творів). Особливістю визначених вище норм також є те, що у деяких випадках 

вони вказують на правопорушення, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, що пов‘язані із порушенням інтересів як 

правовласника, так і держави (наприклад, демонстрування національних або 

іноземних фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів; розповсюдження об‘єктів права інтелектуальної 
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власності на конкретних матеріальних носіях тощо). Утім, не зважаючи на 

певні конструктивні особливості, все ж видається, що за рахунок включення 

до кримінально-правових норм загального формулювання щодо «порушення 

права», можна говорити про охоплення положеннями Кримінального закону 

багатьох різновидів вказаних посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності (за умови спричинення визначених у законі суспільно небезпечних 

наслідків). Відтак, вбачається, що основним критерієм відмежування є завдана 

діянням шкода. Однак слід зважати на те, що кримінальна відповідальність 

може поєднуватись із застосуванням заходів іншої відповідальності, 

наприклад, господарської чи цивільно-правової, про що вірно відзначає В. О. 

Навроцький. У цьому разі, має місце ідеальна сукупність злочину і цивільного 

делікту, тобто одним діянням вчиняється два правопорушення, за кожне з яких 

настає юридична відповідальність [309, 319 – 320].       

У положеннях Кодексу України про адміністративні 

правопорушення [203] відповідальність за посягання на об’єкти права 

інтелектуальної власності представлена у таких нормах: 

- ст. 51-2 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності»; 

- ст. 164-9 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»; 

- ст. 164-6 «Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів»; 

- ст. 164-7 «Порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, 

передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів»; 

- ст. 164-17 «Порушення умов і правил, що визначають порядок 

припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з 

використанням мережі Інтернет»; 

- ст. 164-18 «Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет»; 
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- ст. 156-3 «Порушення встановлених законодавством вимог щодо 

заборони реклами та спонсорства тютюнових виробів»; 

- ст. 164-3 «Недобросовісна конкуренція»; 

- ст. 163-9 «Незаконне використання інсайдерської інформації»; 

- ст. 163-5 «Приховування інформації про діяльність емітента». 

Важливо врахувати загальні засади визначення співвідношення 

положень кримінального та адміністративного права, до яких відносяться 

наступні: якщо встановлена юридична відповідальність за менш небезпечне 

посягання (адміністративний проступок), то тим більше вона настає за більш 

тяжке (злочин); некараність більш тяжкого правопорушення означає 

некараність менш тяжкого; верхня межа шкоди, заподіяної проступком, є, 

водночас, нижньою межею шкоди, за наявності якої настає кримінальна 

відповідальність; суперечливість, неясність, інші недоліки законодавства 

тлумачаться на користь особи, щодо якої застосовується закон; одні й ті ж 

діяння не можуть бути і злочином, і адміністративним проступком; однакові 

терміни та термінологічні звороти в межах усієї системи права позначають 

одні й ті ж поняття і мають однакове значення [309, 320]. З урахуванням цього 

розглянемо співвідношення кримінально-правових положень, які 

передбачають відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, із зазначеними вище положеннями Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (надалі за текстом – КУпАП).  

Співвідношення положень ст. 176, ст. 177, ст. 229 КК України із ст. 

51-2, ст. 164-9, ст. 164-6, ст. 164-7, ст. 164-17, ст. 164-18, ст. 156-3 

КУпАП.  

По-перше, відмежування злочинів і адміністративних проступків 

здійснюється за ознаками предмета правопорушення.  

Важливо, що окремі об‘єкти права інтелектуальної власності як 

предмети адміністративних правопорушень і злочинів, загалом, співпадають, 

хоча, у деяких випадках, позначаються за рахунок різних формулювань. До 

них відносяться:  
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- літературні і художні твори (ст. 51-2 КУпАП), що частково відповідає 

формулюванню ст. 176 КК щодо «творів науки, літератури і мистецтва» 

(останнє слід визнати більш точним з огляду на ст. 8 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права);  

- виконання, фонограми, передачі організації мовлення (ст. 51-2 

КУпАП), що вказує на відсутність прямої вказівки законодавця на відеограми, 

а також використання іншого, ніж у ст. 176 КК формулювання «передачі 

організацій мовлення», у той час як у кримінально-правовій нормі вказано про 

«програми мовлення»; при цьому, у ст. 164-9 КУпАП об‘єкти суміжних прав 

позначаються як: «аудіовізуальні твори», «фонограми», «відеограми» (тобто 

без вказівки на виконання), які володіють такими ознаками як «упаковки яких 

не марковані контрольними марками або марковані контрольними марками, 

що мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію цього 

примірника, або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру 

одержувачів контрольних марок» (така характеристика предмета злочину 

відсутня у кримінально-правових нормах); у ст. 164-6 і ст. 164-7 КУпАП 

зазначається фільми і фільмокопії, що згідно із вимогами Закону України 

«Про кінематографію» охоплюється поняттям «аудіовізуальний твір» (ст. 3 

Закону)
1
; 

- комп'ютерні програми і бази даних (статті 51-2, 164-9 КУпАП і ст. 176 

КК); 

                                                           
1
 Такий підхід законодавця не можна назвати вдалим. Практика показує, що наявність різних формулювань 

щодо позначення предмета адміністративних правопорушень породжує значні складнощі у кваліфікації цих 

діянь і викликає проблему їх розмежування між собою, яка вирішується судами неоднозначно. Зокрема, 

Верховний Суд України в Узагальненні застосування судами законодавства у справах про адміністративні 

правопорушення у сфері інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9 КпАП) зазначив: «У більшості 

проаналізованих справ було зафіксовано тільки розповсюдження об'єктів права інтелектуальної власності і в 

результаті адміністративного розслідування доведено лише таку незаконну дію. Але судова практика 

показала, що одні судді кваліфікують такі дії за ст. 51-2 КпАП, а інші за ст. 164-9 КпАП. Розмежування дій 

правопорушників за ст. 51-2 та ст. 164-9 КпАП можна провести на підставі термінологічного тлумачення. 

Тобто об'єктами права інтелектуальної власності, що незаконно розповсюджуються (ці дії підлягають 

адміністративній відповідальності за ст. 164-9 КпАП), є будь-які об'єкти зазначеного права, які записані на 

аудіо-, відеокасеті, магнітному чи вініловому диску, диску для лазерних систем зчитування, і правопорушник 

розповсюджує ці об'єкти (відтворені іншою особою без дозволу на це) у такій же або іншій формі запису на 

носіях, упаковки яких не марковані контрольними марками, або марковані такими марками, що мають серію 

чи містять інформацію, які не відповідають носію цього примірника, або номер, що не відповідає даним 

Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. Незаконне розповсюдження у формі продажу є спеціально 

визначеним у ст. 164-9 КпАП поняттям, тобто ця норма закону є спеціальною порівняно зі ст. 51 2 КпАП, яка 

є загальною» [283].   
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- винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральної 

мікросхеми, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин (статті 51-2 КУпАП і 

ст. 177 КК); 

- знаки для товарів і послуг (статті 51-2, 156-3 КУпАП і ст. 229 КК); 

утім, у адміністративно-правовій нормі немає прямої вказівки законодавця на  

фірмове найменування і географічне зазначення (кваліфіковане зазначення 

походження товару), яка міститься у ст. 229 КК України. 

Однак, формулювання адміністративно-правових норм позначають 

предмети правопорушень (об‘єкти права інтелектуальної власності) інакше, 

ніж вони визначені у кримінально-правових нормах, що виражається у тому, 

що: 

а) в адміністративно-правових нормах міститься пряма вказівка на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, які не передбачені у кримінально-

правових нормах і не підлягають кримінально-правовій охороні, зокрема, 

«наукове відкриття» (ст. 51-2 КУпАП); 

б) в адміністративно-правових нормах міститься вказівка на те, що 

перелік охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності, не є 

вичерпним, що визначено, зокрема, за рахунок: загального формулювання ст. 

51-2 КУпАП «об‘єкт права інтелектуальної власності, що охороняється 

законом», а також у ст. 156-3 КУпАП «об‘єкт права інтелектуальної 

власності», що охоплює собою усі охоронювані об‘єкти права інтелектуальної 

власності; формулювання цієї ж статті щодо «об'єкта права інтелектуальної 

власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, 

передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового 

відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і 

послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, 

сорту рослин тощо)», тобто вказівкою також на інші об‘єкти права 

інтелектуальної власності за рахунок додавання частки «тощо».   

З огляду на це, видається, що перелік об‘єктів права інтелектуальної 

власності, які є предметами адміністративних правопорушень, є ширшим, ніж 
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тих, що виступають предметами злочинів. Зокрема, не криміналізованими є 

посягання на наукове відкриття, породу тварин і будь-які інші об‘єкти, не 

визначені безпосередньо у кримінально-правовій нормі. У той же час, перелік 

об‘єктів права інтелектуальної власності, які є предметами адміністративних 

правопорушень, не є вичерпним, відтак, предметами цих правопорушень є усі 

охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності. З цього вбачається, що 

посягання на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності, не 

визначений у кримінально-правовій нормі, може бути кваліфіковане за 

відповідною статтею КУпАП. 

По-друге, відмежування злочинів і адміністративних проступків 

здійснюється за ознаками об’єктивної сторони. 

Відмежування цих правопорушень за ознаками об‘єктивної сторони 

потребує врахування наступних особливостей їх ознак. Ст. 51-2 КУпАП 

передбачає відповідальність за посягання на усі охоронювані об‘єкти права 

інтелектуальної власності, тобто виступає загальною нормою відносно інших 

специфічних різновидів цих порушень, визначених, зокрема, у статтях 164-9, 

164-6, 164-7, 164-17, 164-18, 156-3 КУпАП. Особливості останніх визначені у 

адміністративно-правових нормах шляхом вказівки на специфічні діяння, 

спосіб їх вчинення, предмет правопорушення. Відтак, співвідношення 

кримінально-правових норм і положень КУпАП має визначатися з 

урахуванням співвідношення норм КУпАП і розмежування їх між собою за 

цими ознаками [242, 187.].  

 Співставлення ознак діянь, передбачених статтями 176, 177, 229 КК, та 

адміністративних правопорушень, визначених у статтях 51-2, 164-9, 164-6, 

164-7, 164-17, 164-18, 156-3 КУпАП, показує такі особливості, що мають бути 

враховані при відмежуванні злочинів і згаданих адміністративних 

правопорушень.  

У всіх випадках адміністративні правопорушення сконструйовані 

законодавцем як діяння з формальним складом, у той час як склади злочинів, 

визначених у статтях 176, 177 і 229 КК, є матеріальними. Таким чином, 
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суспільно небезпечні наслідки є однією з основоположних розмежувальних 

ознак цих діянь. Зокрема, про доцільність розмежування злочинів і 

адміністративних проступків саме за ознакою суспільно небезпечних наслідків 

зазначав А. А. Піонтковський [279, 41].  

Ознаки об‘єктивної сторони ст. 51-2 КУпАП, які вказують на 

«незаконне використання», «привласнення авторства» або «інше порушення 

права» на об‘єкт права інтелектуальної власності, по відношенню до ознак 

об‘єктивної сторони злочинів, передбачених статтями 176, 177 і 229 КК: 

- у частині вказівки на незаконне використання відповідає ознакам, 

визначеним у кримінально-правових нормах, а саме: у ст. 176 – «незаконне 

відтворення, розповсюдження», «незаконне тиражування та 

розповсюдження»; у ст. 177 - «незаконне використання»; у ст. 229 – 

«незаконне використання». Так, при застосуванні цих положень КУпАП у 

судовій практиці під незаконним використанням об'єкта права інтелектуальної 

власності вважається оприлюднення, опублікування, відтворення, 

розповсюдження без згоди автора (власника патенту чи свідоцтва) 

літературного або художнього твору, фонограми, відеограми, аудіовізуальних 

творів, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, 

наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака 

для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської 

пропозиції, сорту рослин тощо (це зазначено у названих вище законах 

України) [283]. Підтримую таку позицію суду щодо розуміння поняття 

«використання» як більш широкого по відношенню до понять «відтворення», 

«розповсюдження» та ін. (див. підрозділ 3.2.); 

- у частині вказівки на «привласнення авторства» відповідає ознакам 

привласнення авторства, визначеним у ст. 177 КК, а також може 

охоплюватися більш загальним формулюванням «порушення права» у ст. 176, 

ст. 229 КК; 

- у частині вказівки на «інше порушення права» відповідає ознакам 

поняття «інше порушення права» у статтях 176, 177, 229 КК України. 
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- адміністративне правопорушення, передбачене ст. 51-2 КУпАП, 

сконструйоване законодавцем як діяння з формальним складом, у той час як 

склади злочинів, визначених у статтях 176, 177, 229 КК, включають у себе 

вказівку на суспільно небезпечні наслідки як їх обов‘язкову ознаку. Таким 

чином, відмежування цих діянь від адміністративних правопорушень може 

здійснюватися за цим критерієм.   

Співвідношення ознак діянь, передбачених статтями 176 КК, та 

адміністративних правопорушень, визначених у статтях 164-9, 164-6, 164-7, 

164-17, 164-18 КУпАП, які співвідносяться із ст. 51-2 КУпАП як загальна і 

спеціальні норми (де ст. 51-2 КУпАП виступає загальною нормою), показує 

такі їх особливості. 

1) У ст. 164-9 КУпАП ознака діяння «розповсюдження» має 

розцінюватися у єдності з предметом посягання, який володіє специфічними 

ознаками: по-перше, належить до конкретних різновидів об‘єктів права 

інтелектуальної власності, що визначено як «примірники аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»; по-друге, 

поміщений в упаковку; по-третє, така упаковка «не маркована контрольними 

марками або маркована контрольними марками, що мають серію чи містять 

інформацію, які не відповідають носію примірника, або номер, який не 

відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок». 

Співставлення цих ознак із ознаками суспільно небезпечних посягань на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, передбаченими ст. 176 КК, показує 

наявність як спільних, так і відмінних ознак цих діянь. Зокрема, зміст 

формулювання щодо «розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» відповідає ознакам 

об‘єктивної сторони злочину, визначеного у ст. 176 КК, де йдеться про 

«незаконне розповсюдження». Утім, такі ознаки як «упаковка», що «не 

маркована контрольними марками або маркована контрольними марками, що 

мають серію чи містять інформацію, які не відповідають носію примірника, 

або номер, який не відповідає даним Єдиного реєстру одержувачів 
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контрольних марок» не співпадають з ознаками діяння, визначеного у згаданій 

кримінально-правовій нормі, де вказано про можливе розповсюдження 

об‘єктів права інтелектуальної власності на «аудіо- та відеокасетах, дискетах, 

інших носіях інформації». Таким чином, відмежування цих діянь може 

здійснюватися за цими ознаками. Однак, за умови наявності сукупності 

визначених вище ознак і спричинення відповідних суспільно небезпечних 

наслідків, вчинене може бути кваліфіковане за сукупністю ст. 176 і ст. 216 КК 

України.  

2) У ст. 164-6 КУпАП ознака діяння «демонстрування» або 

«розповсюдження» пов‘язується законодавцем із способом вчинення діяння – 

«шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» (ч. 1) або 

«шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів» (ч. 2); у ст. 164-6 КУпАП вказано 

про «розповсюдження і демонстрування фільмів», що вчинено «з порушенням 

умов, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів». При цьому, слід зважати на те, що поняття «фільм» 

належить до аудіовізуальних творів. Співвідношення із ст. 176 КК виявляє 

деяку подібність ознак цього посягання із ознаками злочину, зокрема, 

законодавцем використовується спільна ознака «розповсюдження», 

формулювання «фільм», фактично, вказує на аудіовізуальний твір, що 

охороняється за ст. 176 КК. Вказівка на спосіб вчинення адміністративного 

проступку - «шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» 

(ч. 1) або «шляхом виготовлення фільмокопій без державного посвідчення на 

право розповсюдження і демонстрування фільмів» (ч. 2), має значення для 

розмежування ст. 164-6 і ст. 51-2 КУпАП, у той час як дії, визначені у ст. 164-6 

для позначення об‘єктивної сторони цього діяння, загалом, відповідають 

«іншому порушенню права», вказаному у ст. 176 КК (за умови спричинення 

відповідних суспільно небезпечних наслідків).   
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3) У ст. 164-17 і ст. 164-18 КУпАП ознаки діяння визначені шляхом 

вказівки на «порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі 

Інтернет». Дії, що складають це діяння, умовно можна виділити у такі групи 

(формулювання закону «у тому числі» вказує на те, що перелік цих дій не є 

вичерпним):  

а) дії, що становлять собою порушення суб’єктивних прав на об’єкт 

права інтелектуальної власності: наведення особою завідомо недостовірної 

інформації щодо наявності авторського права і (або) суміжного права у заяві 

про припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав з 

використанням мережі Інтернет, направленій відповідно до законодавства про 

авторське право і суміжні права; ненадання або несвоєчасне надання відповіді 

на заяву суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав власником веб-

сайту, постачальником послуг хостингу, наведення завідомо недостовірних 

відомостей у відповіді на заяву суб'єкта авторського права і (або) суміжних 

прав, власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу. Згадані вище дії 

щодо «наведення завідомо недостовірної інформації» у заяві про припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав означають, фактично, 

включення неналежного суб‘єкта до правовідносин інтелектуальної власності, 

що може охоплюватися поняттям «привласнення авторства» і тому має 

розцінюватися як порушення авторського права чи суміжних прав належного 

суб‘єкта права інтелектуальної власності. У той же час, дії, пов‘язані із 

«ненаданням або несвоєчасним наданням», або «наведенням завідомо 

недостовірних відомостей у відповіді» належному суб‘єкту авторського права 

чи суміжних прав, полягають у обмеженні наданих законом прав такого 

суб‘єкта щодо ознайомлення з відповідною інформацією, що пов‘язується, у 

свою чергу, із створенням охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної 

власності і захистом своїх прав на такий охоронюваний об‘єкт. З огляду на це, 

такі дії слід розглядати як порушення авторського права або суміжних прав;   
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б) дії, які створюють умови для можливих порушень таких прав або 

створюють загрозу порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності: невчинення власником веб-сайту, постачальником послуг хостингу 

передбачених законодавством про авторське право і суміжні права дій щодо 

унеможливлення доступу користувачів мережі Інтернет до об'єктів 

авторського права і (або) суміжних прав; нерозміщення власниками веб-

сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-сайтах, в публічних 

базах даних записів про доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про 

себе. Слід зазначити про те, що вказані вище дії самі по собі не порушують 

авторське право і суміжні права, проте, створюють передумови для їх 

порушення. Так, невчинення відповідних дій щодо унеможливлення доступу 

користувачів мережі Інтернет до об'єктів авторського права і (або) суміжних 

прав, фактично, надає можливість вільного доступу і відтворення 

охоронюваних об‘єктів права інтелектуальної власності без дозволу суб‘єкта 

права інтелектуальної власності. Так само, власне, саме по собі «нерозміщення 

власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних веб-

сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) 

достовірної інформації про себе» не порушує суб‘єктивне право 

інтелектуальної власності, а створює передумови для ускладнення чи 

унеможливлення захисту порушених прав суб‘єкта права інтелектуальної 

власності.  

На відміну від КУпАП, до положень якого законодавцем було включено 

ознаки правопорушень, що створюють загрозу порушення авторського права і 

суміжних прав, кримінально-правовими нормами установлюється 

відповідальність виключно за дії чи бездіяльність, які є порушенням 

суб‘єктивних прав інтелектуальної власності, що охоплюється загальним 

поняттям «інше порушення права» (ст. 176 КК). З огляду на це, дії, пов‘язані з 

фактичним порушенням прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної 

власності, за умови спричинення суспільно небезпечних наслідків у вигляді 

шкоди у розмірі, визначеному у ст. 176 КК, можуть кваліфікуватися за 
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положеннями цієї кримінально-правової норми. Дії, які створюють умови для 

можливих порушень таких прав або створюють загрозу порушення прав на 

об‘єкт права інтелектуальної власності, можуть являти собою незакінчений 

злочин та/або свідчити про співучасть.   

Співвідношення ознак діянь, передбачених статтями 176, 177 і 229 КК, 

та адміністративних правопорушень, визначених у ст. 156-3 КУпАП, що 

співвідноситься із ст. 51-2 КУпАП як загальна і спеціальні норми (де ст. 51-2 

КУпАП виступає загальною нормою), виявляє наступне. Законодавчі 

конструкції «реклама, а так само будь-яка діяльність з рекламування 

тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права 

інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з 

порушенням вимог чинного законодавства про рекламу», «спонсорування 

будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів 

права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з 

порушенням вимог чинного законодавства про рекламу» вказують на 

співпадіння цих правопорушень із ознаками таких суспільно небезпечних 

посягань: 

- у ст. 176 і ст. 177 КК у частині «реклама», «будь-яка діяльність з 

рекламування інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими 

випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного законодавства 

про рекламу», що може охоплюватися формулюванням «інше порушення 

права»; «спонсорування», що може розглядатися як синонім «фінансування»; 

- у ст. 229 КК у частині «реклама», «будь-яка діяльність з рекламування 

знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під 

якими випускаються тютюнові вироби, з порушенням вимог чинного 

законодавства про рекламу», що може охоплюватися формулюванням «інше 

порушення права». 

Проте, слід врахувати, що ст. 156-3 КУпАП покликана врегульовувати 

питання щодо порядку здійснення реклами тютюнових виробів, тому 

співпадіння ознак визначених у цій нормі адміністративних проступків і 
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злочинів, передбачених у статтях 176, 177, 229 КК, має місце лише у частині 

порушення у рекламі суб‘єктивних прав на об‘єкт права інтелектуальної 

власності. Відтак, у частині порушення порядку здійснення реклами, що не 

стосується порушень суб‘єктивних прав на об‘єкт права інтелектуальної 

власності розглядувані діяння не співпадають. При цьому, ознаки 

адміністративного проступку «реклама», «будь-яка діяльність з рекламування 

тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права 

інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з 

порушенням вимог чинного законодавства про рекламу», «спонсорування 

будь-яких заходів з використанням знаків для товарів і послуг, інших об'єктів 

права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, з 

порушенням вимог чинного законодавства про рекламу» є спеціальними по 

відношенню до ознак ст. 51-2 КУпАП, які вказують на «незаконне 

використання», «привласнення авторства» або «інше порушення права» на 

об‘єкт права інтелектуальної власності. Отже, за умови спричинення 

суспільно небезпечних наслідків у розмірі, визначеному Кримінальним 

законом, такі дії можуть кваліфікуватися за ст. 176, ст. 177 або ст. 229 КК (у 

частині, що відповідає ознакам посягання на об‘єкт права інтелектуальної 

власності). У частині порушення законодавства про рекламу кваліфікація 

може здійснюватися за ст. 165-3 КУпАП. Таким чином, у даному разі має 

місце ідеальна сукупність правопорушень – злочину та адміністративного 

проступку.  

Співвідношення положень ст. 231, ст. 232, ст. 232-1 і ст. 232-2 КК 

України із ст. 164-3, ст. 163-9, ст. 163-5  КУпАП.  

Відмежування недобросовісної конкуренції (ст. 164-3 КУпАП) від 

незаконного збирання з метою використання або використання відомостей, що 

становлять комерційну або банківську таємницю (ст. 231 КК) і розголошення 

комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК) здійснюється з 

урахуванням цілої низки ознак.  
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У межах ст. 164-3 КУпАП «отримання, використання, розголошення» 

комерційної таємниці представлено лише як один різновид недобросовісної 

конкуренції, яка може виражатися також у наступних альтернативних діяннях: 

«незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само 

імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 

самовільне використання його імені»; «умисне поширення неправдивих або 

неточних відомостей, які можуть завдати шкоди діловій репутації або 

майновим інтересам іншого підприємця»; «отримання, використання, 

розголошення» не тільки комерційної таємниці, але й «іншої конфіденційної 

інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого 

підприємця». При цьому, згадана стаття не містить вказівки на банківську 

таємницю, а також не вказує на наслідки як обов‘язковий елемент складу 

таких правопорушень. Отже, відмежування діяння, передбаченого у ст. 164-3 

КУпАП, що полягає у «отриманні, використанні, розголошенні» комерційної 

таємниці, від діянь, визначених у статтях 231, 232 КК України, здійснюється 

за: а) ознаками предмета правопорушення, а саме: комплекс дій, що 

становлять адміністративне правопорушення і охоплюються поняттям 

«отримання, використання, розголошення», не стосується банківської 

таємниці, тоді як у кримінально-правових нормах міститься вказівка на 

останню; однак, при цьому, у ч. 3 ст. 164-3 КУпАП до предмета 

правопорушення також віднесено «іншу конфіденційну інформацію», яка не 

входить до комерційної чи банківської таємниці. Таким чином, відмінні 

ознаки предмета цих діянь полягає у наступному: кримінально-правові норми 

ст. 231 і ст. 232 КК охоплюють собою діяння, що посягає на комерційну 

таємницю та її різновид – банківську таємницю, тоді як положення КУпАП 

вказують лише на комерційну таємницю; при цьому, положення КУпАП 

визначають предметом посягання також «іншу конфіденційну інформацію», 

отримання, використання і розголошення якої не є криміналізованим; б) за 

ознаками суб’єктивної сторони, а саме: у ст. 164-3 КУпАП вказано «з метою 

заподіяння шкоди діловій репутації або майну іншого підприємця», у той час 
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як у кримінально-правових нормах зазначається «з метою розголошення чи 

іншого використання цих відомостей» (ст. 231 КК) та «з корисливих чи інших 

особистих мотивів» (ст. 232 КК); в) за ознаками потерпілого, а саме: у ст. 164-

3 КУпАП вказано про «підприємця», тоді як у ст. 231 і ст. 232 КК зазначено 

про «суб'єкта господарської діяльності», що є більш широким поняттям 

порівняно із підприємцем. Зокрема, формулювання «підприємець» не є 

коректним для застосування щодо юридичних осіб, а позначає фізичну особу-

підприємця; г) за ознаками об’єктивної сторони: у ст. 164-3 КУпАП відсутня 

вказівка на наслідки діяння, тоді як у ст. 231 і ст. 232 КК вказується про 

суспільно небезпечні наслідки як обов‘язкову ознаку складів цих злочинів.  

Співставлення ознак злочинів, передбачених у ст. 232-1 КК України, з 

ознаками адміністративних правопорушень, визначених у ст. 163-9 КУпАП 

«Незаконне використання інсайдерської інформації» показує їх окремі 

співпадіння. Зокрема, суміжними слід вважати наступні ознаки: 1) частково 

ознаки об’єктивної сторони, а саме – у частині, що визначена у  ст. 163-9 

КУпАП як «Умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу 

до інсайдерської інформації, а так само надання з використанням такої 

інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів 

чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської 

інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, 

спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних 

(деривативів), яких стосується інсайдерська інформація», яка майже дослівно 

(але не повністю) відтворює положення ч. 1 ст. 232-1 КК;  2) за ознаками 

суб’єкта, а саме: примітка до ст. 163-9 КУпАП повністю відтворює ч. 3 

примітки до ст. 232-1 КК. Утім розмежувальними ознаками цих діянь слід 

вважати такі: а) ознаки об’єктивної сторони, що не відповідають вказаним 

вище суміжним ознакам об‘єктивної сторони, а саме: «якщо це призвело до 

отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі, або уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків»; усі ознаки, що 
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вказують на суспільно небезпечні наслідки; «вчинення з використанням 

інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб 

правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи 

похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація» [243, 157.]. 

Співвідношення ст. 232-2 КК України і 163-5  КУпАП дозволяє 

виявити такі спільні і відмінні ознаки цих діянь. До спільних ознак 

відносяться: а) ознаки діяння у частині «ненадання службовою особою 

емітента інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий 

запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або 

надання йому недостовірної інформації» (ст. 232-2 КК), що співпадає з 

законодавчим формулюванням ч. 1 ст. 163-5 КУпАП; б) ознаки потерпілого у 

частині, що визначається за рахунок формулювання «інвестор в цінні папери 

(в тому числі акціонер) (ст. 232-2 КК, ч. 1 ст. 163-5 КУпАП). 

Розмежувальними ознаками, відповідно, виступають такі: а) ознаки 

об’єктивної сторони адміністративного правопорушення, що не відповідають 

вказаним вище суміжним ознакам об‘єктивної сторони злочинів, а саме: у ст. 

163-5 КУпАП вказано про альтернативні діяння у виді «вимагання посадовою 

особою емітента від акціонера, в тому числі який є працівником цього ж 

підприємства, інформації про те, як він голосував на загальних зборах, або 

інформації про відчуження такою особою своїх акцій», «порушення 

посадовою особою емітента порядку скликання або проведення загальних 

зборів акціонерного товариства, порядку обрання членів органів управління 

товариства, порядку або строку виплати дивідендів за наявності відповідного 

рішення загальних зборів»; ознаки об’єктивної сторони злочинів, що не 

відповідають ознакам об‘єктивної сторони адміністративного 

правопорушення, що яких відноситься вказівка на суспільно небезпечні 

наслідки (ст. 232-2 КК); б) ознаки суб’єкта посягання: у ст. 232-2 КК вказано 

про «службову особою емітента», у ст. 163-5 КУпАП – про «посадову особу 

емітента»; в) ознаки потерпілого, що визначені у ст. 163-5 КУпАП як: «який є 

працівником цього ж підприємства»; г) ознаки предмета діяння, що 
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визначають такі характеристики інформації як: «інформації про те, як він 

голосував на загальних зборах», «інформації про відчуження своїх акцій».  

З викладеного вище вбачається, що багато ознак адміністративних 

правопорушень і злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, співпадають. Утім, за переліченими вище відмінними ознаками має 

здійснюватися відмежування розглядуваних злочинних посягань і 

адміністративних проступків.  
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Висновки до розділу 3. 

 

1. Співставлення схожих за конструктивними особливостями складів 

злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, виявляє їх 

суміжні (подібні) та розмежувальні (відмінні) ознаки. До розмежувальних 

ознак злочинів, визначених у статтях 176, 177, 229 КК України, відносяться: 

ознаки предмета злочину, ознаки діяння і ознаки потерпілого. 

Розмежувальними ознаками злочинів, передбачених статтями 229, 231, 232, 

232-1, 232-2 КК України є: ознаки об‘єктивної сторони, ознаки спеціальних 

суб‘єктів.  

2. Предмет злочинів виступає основоположною розмежувальною 

ознакою у юридичних складах злочинів, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, що дозволяє розмежувати їх із суміжними складами 

злочинів. До інших розмежувальних ознак слід віднести також ознаки 

об‘єктивної сторони, ознаки суб‘єкта, ознаки суб‘єктивної сторони, ознаки 

потерпілого. 

3. Дослідження особливостей правопорушень, які посягають на 

охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності, виділених у наступні 

групи: а) правопорушення, що посягають на об‘єкти авторського права і 

суміжних прав; б) правопорушення, які посягають на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми (компонування 

напівпровідникового виробу), сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію, 

інші об‘єкти промислової власності; в) правопорушення, що посягають на 

засоби індивідуалізації; г) правопорушення, пов‘язані із незаконними діями з 

інформацією, яка є предметом комерційної таємниці чи відноситься до її 

різновидів, дозволяє дійти висновку, що чинним законодавством не 

передбачається їх вичерпний перелік. Має місце часткове співпадіння ознак 

злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, та інших 

правопорушень. 
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4. Відзначається значна деталізація положень регулятивного 

законодавства, що пов‘язане як із тлумаченням багатьох термінів і понять, так 

і з вказівкою на різновиди юридичних правопорушень в залежності від 

окремих об‘єктів права інтелектуальної власності (що характерно, наприклад, 

для кінематографічних творів). За рахунок включення до кримінально-

правових норм загального формулювання щодо «порушення права», можна 

говорити про охоплення положеннями Кримінального закону багатьох 

різновидів вказаних посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності (за 

умови спричинення визначених у законі суспільно небезпечних наслідків). 

5. Співвідношення кримінально-правових положень, які передбачають 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, із 

положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення (статті 

ст. 51-2, ст. 164-9, ст. 164-6, ст. 164-7, ст. 164-17, ст. 164-18, ст. 156-3, ст. 164-

3, ст. 163-9, ст. 163-5) виявляє наступні особливості відмежування таких діянь: 

1) окремі об‘єкти права інтелектуальної власності як предмети 

адміністративних правопорушень і злочинів, загалом, співпадають, хоча, у 

деяких випадках, позначаються за рахунок різних формулювань; у той же час, 

перелік об‘єктів права інтелектуальної власності, які є предметами 

адміністративних правопорушень, не є вичерпним, тобто предметами цих 

правопорушень є усі охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Тому посягання на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності, не 

визначений у кримінально-правовій нормі, може бути кваліфіковане за 

відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Утім відмежування злочинів і адміністративних правопорушень може 

здійснюватися за ознаками предмета у тих випадках, коли законодавцем 

надано додаткові характеристики предмета у якості обов‘язкових ознак складу 

злочину (наприклад, ст. 164-9 КУпАП). У подібних випадках відмежування 

діянь може здійснюватися за ознаками об‘єктивної сторони у єдності з 

предметом посягання; 
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2) відмежування злочинів і адміністративних проступків за ознаками 

об‘єктивної сторони потребує врахування того, що ст. 51-2 КУпАП виступає 

загальною нормою відносно інших специфічних різновидів цих порушень, 

визначених, зокрема, у статтях 164-9, 164-6, 164-7, 164-17, 164-18, 156-3 

КУпАП. Особливості останніх визначені у адміністративно-правових нормах 

шляхом вказівки на специфічні діяння, спосіб їх вчинення, предмет 

правопорушення. Співвідношення кримінально-правових норм і положень 

КУпАП має визначатися з урахуванням співвідношення норм КУпАП і 

розмежування їх між собою за цими ознаками; 

3) на відміну від кримінально-правових норм, положення КУпАП в 

окремих випадках вказують не тільки на дії, що порушують суб‘єктивні права 

на об‘єкт права інтелектуальної власності, але й також на дії, які створюють 

умови для можливих порушень таких прав або створюють загрозу порушення 

прав на об‘єкт права інтелектуальної власності, але самі по собі не становлять 

порушення таких суб‘єктивних прав. Дії, пов‘язані з фактичним порушенням 

прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної власності, за умови 

спричинення суспільно небезпечних наслідків у вигляді шкоди у розмірі, 

визначеному у КК, можуть кваліфікуватися за положеннями відповідної 

кримінально-правової норми. Дії, які створюють умови для можливих 

порушень таких прав або створюють загрозу порушення прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності, можуть являти собою незакінчений злочин та/або 

свідчити про співучасть; 

4) співпадіння ознак адміністративного проступку, передбаченого ст. 

156-3 КУпАП, та злочинів, передбачених у статтях 176, 177, 229 КК, має місце 

лише у частині порушення у рекламі суб‘єктивних прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності. За умови спричинення суспільно небезпечних 

наслідків у розмірі, визначеному Кримінальним законом, такі дії можуть 

кваліфікуватися за ст. 176, ст. 177 або ст. 229 КК (у частині, що відповідає 

ознакам посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності). У частині 

порушення законодавства про рекламу кваліфікація може здійснюватися за ст. 
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165-3 КУпАП. Таким чином, у даному разі має місце ідеальна сукупність 

правопорушень – злочину та адміністративного проступку. 

6. Багато ознак адміністративних правопорушень і злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, співпадають. 

Відмежування розглядуваних злочинних посягань і адміністративних 

проступків може здійснюватися за такими відмінними ознаками як: ознаки 

предмета, ознаки об‘єктивної сторони; в окремих випадках – також за 

ознаками потерпілого, суб‘єкта і суб‘єктивної сторони.  Крім того, суспільно 

небезпечні наслідки є однією з основоположних розмежувальних злочинів і 

адміністративних проступків.  
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РОЗДІЛ 4. 

ЗАХОДИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ЗЛОЧИНИ, 

ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

4.1. Заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на об’єкти права інтелектуальної власності, які 

застосовуються в межах кримінальної відповідальності особи. 

 

У літературі розрізняються заходи кримінально-правового характеру, які 

застосовуються у межах кримінальної відповідальності особи та поза її 

межами [117, 369 – 370]. Таким чином, кримінальна відповідальність 

визнається однією із форм кримінальної відповідальності (але не єдиною її 

формою). Відтак, Г. З. Яремко виділяє такі заходи кримінального-правового 

характеру, які можуть бути застосовані до особи, яка вчинила злочин, і які 

фактично є реалізацією кримінальної відповідальності: – призначення 

покарання; – призначення покарання із звільнення від його відбування; – 

відбування призначеного покарання із звільнення від подальшого його 

відбування; – відбування призначеного покарання із заміною невідбутої 

частини покарання більш м‘яким; – судимість; – призначення примусових 

заходів медичного характеру поряд із покаранням (до особи, яка вчинила 

злочин у стані обмеженої осудності (ч. 2 ст. 20, п. 2 ст. 93) або вчинила злочин 

у стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку 

або під час відбування покарання (ч. 3 ст. 19, п. 3 ст. 93); – призначення 

примусового лікування поряд із покаранням (ст. 96); – застосування 

спеціальної конфіскації (ст. 96-1); – застосування примусових заходів 

виховного характеру у порядку звільнення від покарання неповнолітнього, 

який вчинив злочин (ст. 105). Своєю чергою, до заходів кримінально-

правового характеру, що можуть застосовуватися до осіб, які вчинили 

суспільно небезпечне діяння, яке не містить усіх ознак складу злочину, і які не 
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є кримінальною відповідальністю, згаданий науковець відносить: – 

призначення примусових заходів медичного характеру до осіб, які вчинили у 

стані неосудності суспільно небезпечні діяння (ч.  2 ст.  19, п. 1 ст. 93); – 

застосування спеціальної конфіскації (ст. 96-1); – застосування примусових 

заходів виховного характеру до особи, яка до досягнення віку, з якого може 

наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, 

яке підпадає під ознаки діяння, передбаченого в Особливій частині КК 

України (ч. 2 ст. 105). Систему заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб складають лише заходи, визначені у ст. 96-6 КК України, 

тобто штраф, конфіскація майна, ліквідація [474]. Отже, розглянемо 

особливості заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються за 

злочини, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності. 

Різновиди покарань, що можуть застосовуватися за посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності були визначені у підрозділі 2.2. Звертає на 

себе увагу той факт, що до 2004 року офіційна судова статистика [285] взагалі 

не містить жодного випадку притягнення до кримінальної відповідальності за 

розглядувані злочини; при цьому, вперше покарання у вигляді позбавлення 

волі за посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності було застосовано 

аж у 2010 році. У цьому контексті також важливо звернути увагу і загалом на 

різновиди покарань і заходів кримінально-правового характеру, що були 

застосовані при винесенні вироків за вчинення посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності: 

- штраф (у 2008 році – 38 разів; у 2009 році – 29 разів; у 2010 році – 54 

рази; у 2011 році – 39 разів; у 2012 році – 73 рази; у 2013 році – 53 рази; у 2014 

році – 30 раз; у 2015 році – 28 разів; у 2016 році – 18 разів; у 2017 році – 11 

разів; у 2018 році – 7 разів); 

- виправні роботи (у 2008 році – 3 рази; у 2010 році – 2 рази; у 2011 році 

– 3 рази; у 2012 році – 4 рази; у 2013 році – 1 раз; у 2014 році – 1 раз); 

- громадські роботи (у 2009 році – 1 раз; у 2012 році – 1 раз); 
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- конфіскація майна (у 2008 році – 2 рази; у 2012 році – 17 разів; у 2013 

році – 17 разів; у 2014 році – 5 разів; у 2015 році – 6 разів; у 2016 році – 4 рази; 

у 2017 році – 1 раз); 

- спеціальна конфіскація (у 2018 році – 1 раз); 

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю (у 2004 році – 1 раз; у 2008 році – 2 рази; у 2009 році – 5 разів; у 

2010 році – 6 разів; у 2011 році – 1 раз; у 2012 році – 6 разів; у 2013 році – 7 

разів; у 2015 році – 3 рази); 

- позбавлення волі (у 2010 році – 2 рази; у 2011 році – 8 разів; у 2012 

році – 22 рази; у 2013 році – 3 рази; у 2014 році – 2 рази; у 2015 році – 2 рази). 

Таким чином, найбільш розповсюдженим покаранням за посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності є штраф. При цьому, звернувшись до 

існуючих статей КК, які передбачають відповідальність за посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, можна побачити, що у всіх випадках 

ці кримінально-правові норми включають у себе таке покарання як штраф. 

Виправні роботи і позбавлення волі передбачено тільки у статтях 176 і 177 КК. 

В окремих випадках законодавцем також передбачено позбавлення права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Виходячи з того, що 

у системі кримінальних покарань, визначеній у ст. 51 Кримінального кодексу 

України, покарання розташовуються за принципом «від менш суворого до 

більш суворого» [314, 142], виявляється, що за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності законодавцем передбачено найменш суворі 

покарання. Також можна побачити, що вид покарань не змінюється навіть із 

зростанням суспільної небезпеки злочинів, а останнє впливає лише на розмір 

штрафу. В окремих випадках, покарання за ці діяння може обмежуватися 

тільки штрафом (наприклад, частини 1 та 2 ст. 229, ст. 231 КК). З цього 

виявляється, що негативні наслідки криміналізації суспільно небезпечної 

поведінки щодо об‘єктів права інтелектуальної власності не вплинуть значним 

чином на обсяг прав та інтересів винних осіб, тому запровадження 

законодавцем таких кримінально-правових заборон, на мою думку, не у 
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повній мірі відповідає принципу економії репресії. Останній полягає у тому, 

що встановлення кримінальної відповідальності за діяння допустимо тоді, і 

тільки тоді, коли є впевненість, що позитивні соціальні результати 

застосування кримінального закону суттєво переважатимуть невідворотні 

негативні наслідки криміналізації [346, 220]. Як відзначає О. П. Горпинюк, 

негативні наслідки криміналізації полягають у необхідності застосування 

державою свого апарату в напрямку встановлення вини особи у вчиненні 

злочинного посягання; у позбавленні такої особи, певних соціальних благ, 

зокрема позбавлення її свободи, майна; що призводить до втрати суспільством 

трудових, інтелектуальних ресурсів [126, 29 – 30]. Йдеться про те, що подібні 

недоліки безпосередньо впливають на ефективність кримінально-правової 

норми. 

При цьому, як вірно відзначив П. Л. Фріс, однаково неправильним було 

б як надання заходам кримінально-правової дії характеру відплати або 

віддяки, так і безмежна їх гуманізація [450, 78]. Отже, той факт, що у всіх 

випадках щодо злочинних посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності передбачаються найменш суворі з усіх можливих покарань, 

викликає питання можливості виконання кримінальним покаранням функції 

кари, виправлення винної особи і запобігання вчиненню нових злочинів (ч. 2 

ст. 50 КК). Хоча розмір штрафу в окремих статтях свідчить про віднесення 

окремих діянь до тяжких злочинів, слід визнати, що даний вид покарання 

впливає лише на майновий стан винної особи і навряд чи може належним 

чином виконувати функцію спеціальної і загальної превенції, що повинна бути 

закладена законодавцем в основі кримінального покарання. Вважаю, що 

рівень суспільної небезпеки злочинного діяння повинен пропорційно 

відображатися у санкції законодавчих норм. Тому важливим є застосування 

дифференційованого підходу до покарання, з урахуванням різної 

направленості різних видів покарань, передбачених у ст. 51 КК. Як 

зазначається у коментарі до Кримінального кодексу України за редакцією П. 

П. Андрушка, В. Г. Гончаренка, Є. В. Фесенка, залежно від ступеня та 
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характеру обмеження прав і свобод засуджених виділяються чотири групи 

покарань: покарання майнового характеру; покарання, пов‘язані з службовими 

чи трудовими обмеженнями засудженого; покарання, пов‘язані з 

використанням праці засудженого без ізоляції його від суспільства; покарання, 

пов‘язані з ізоляцією засудженого від суспільства [314, 142]. Таким чином, 

враховуючи існуючі законодавчі норми, законодавець акцентує увагу саме на 

майновому покаранні особи, винної у посяганні на об‘єкт права 

інтелектуальної власності. Однак, показовим є той факт, що в рамках однієї 

кримінально-правової норми, а саме – в різних частинах статті, законодавцем 

підкреслюється збільшення суспільної небезпечності поведінки, яка 

стосується посягання на об‘єкт права інтелектуальної власності, але, при 

цьому, не змінюється вид покарання. Вочевидь, одним і тим же видом 

покарання не можна охопити злочини невеликої та середньої тяжкості, а 

також тяжкі злочини, оскільки кожен з цих видів діянь відповідає певному 

рівню суспільної небезпечності, а тому покарання за них повинні обиратися 

законодавцем з дотриманням відповідної пропорції [233, 149 – 155].  

У цілому, погоджуючись із Р. А. Волинцем щодо того, що не доцільним 

видається застосування таких покарань як обмеження і позбавлення волі до 

осіб, які становлять, передусім, не «особисту», а «економічну» небезпеку для 

суспільства [117, 382], все ж відзначу, що окремі різновиди посягань на 

охоронювані соціальні цінності потребують саме заходів кримінально-

правового впливу, пов‘язаних із згаданими вище обмеженнями. Йдеться, 

наприклад, про випадки вчинення злочинів, склади яких містять ознаку «за 

попередньою змовою групою осіб», «організованою групою» чи інші 

кваліфікуючі ознаки, що свідчать про підвищений рівень суспільної небезпеки 

таких посягань.  

Збалансування положень кримінального закону у цій частині виявляє 

необхідність внесення змін до санкцій кримінально-правових норм, що має 

здійснюватися із врахуванням наступного. Кримінально-правова норма є 

доволі складним нормативно-правовим утворенням. Її сутність полягає у тому, 
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що вона являє собою встановлений державою у кримінальному законі та 

заборонений під загрозою застосування покарання певний вид (тип) суспільно 

небезпечної поведінки (діяння) особи в її узагальненому вигляді. Санкція як 

частина кримінально-правової норми (і покарання, яке у ній встановлено) 

надає цій нормі специфічного характеру, підкреслює відмінність цієї норми 

від інших норм-заборон, наприклад, від норм адміністративного права. 

Санкція визначає державно-владний характер і вказує як на протиправний (у 

кримінально-правовому сенсі) характер суспільно небезпечної і тому 

забороненої КК поведінки особи певного виду чи типу (діяння – дії або 

бездіяльності), описаної в диспозиції кримінально-правової норми, так і на 

кримінально-правову караність цього діяння [196, 17 – 18]. При цьому, 

ефективність кримінально-правової норми багато у чому залежить від її 

побудови, що у тому числі пов‘язане із підходом законодавця до побудови 

санкції норми і визначення у ній тих чи інших покарань. Це питання 

стосується як закладених у кримінально-правовій нормі критеріїв 

розмежування її від інших норм кримінального закону так і застосування 

однакового підходу до визначення законодавцем суміжних складів злочинів 

[461, 102], а також покарань, що застосовуються у разі їх вчинення. Відтак, 

неточності у санкціях кримінально-правових норм можуть мати наслідком 

невідповідність норми принципу соціальної справедливості, що властива усій 

системі права і ґрунтується на визнанні справедливості ознакою права [26, 

135]. 

З урахуванням цього, пропонуються такі уточнення кримінально-

правових положень, які, на мою думку, дозволять удосконалити кримінально-

правову охорону об‘єктів права інтелектуальної власності, підвищивши 

ефективність кримінально-правових норм. 

Передусім, зверну увагу на те, що потребують зміни мінімальні і 

максимальні межі санкцій розглядуваних статей з урахуванням таких 

особливостей: а) між нижньою межею покарання, передбаченого у наступній 

частині статті, та верхньою межею покарання, передбаченого у попередній 
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частині, не повинно бути розриву; б) нижня межа покарання, передбаченого у 

другій частині статті, повинна бути більшою хоча б на одиницю за верхню 

межу санкції частини першої цієї статті або дорівнювати їй [117, 389 – 390]. 

Аналіз санкцій статей, що передбачають покарання за посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, надає можливість дійти висновку, що 

відносно такого покарання як штраф законодавцем дотримано вимоги щодо 

відсутності розриву між нижньою межею покарання, передбаченого у 

наступній частині статті, та верхньою межею покарання, передбаченого у 

попередній частині норми, у таких статтях як 176, 177, 232-2, частково у ст. 

229 (а саме – у частині співвідношення між собою ч. 2 і ч. 3), частково у ст. 

232-1 (а саме – у частині співвідношення між собою ч. 2 і ч. 3). Проте, ці 

вимоги не дотримані у межах співвідношення ч. 1 і ч. 2 ст. 229 КК, зокрема, 

санкція ч. 1 передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі від однієї тисячі 

до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а ч. 2 - від 

трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Подібна ситуація має місце у ст. 232-2 КК, де у ч. 1 міститься вказівка про 

штраф у розмірі від семисот п'ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а у ч. 2 – у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  

Проаналізувавши санкції статей, що передбачають покарання за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, відносно відповідності 

їх іншому визначеному вище критерію, а саме – щодо того, що нижня межа 

покарання, передбаченого у другій частині статті, повинна бути більшою хоча 

б на одиницю за верхню межу санкції частини першої цієї статті або 

дорівнювати їй, можна дійти висновку, що у межах статей 176, 177 КК має 

місце суттєве відхилення від цього правила. Зокрема, у ч. 1 ст. 176 і ч. 1 ст. 177 

КК передбачено покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, 

або позбавлення волі на той самий строк; у ч. 2 ст. 176 і ч. 2 ст. 177 КК – у 

вигляді виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк 

від двох до п'яти років; у ч. 3 ст. 176 і ч. 3 ст. 177 КК – у вигляді позбавлення 
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волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без 

такого. Це показує наступні неточності: 

- щодо покарання у вигляді виправних робіт санкція не змінюється у ч. 2 

статей, не зважаючи на те, що ці частини містять кваліфіковані склади 

злочинів, визначені за рахунок ознак «повторно», «за попередньою змовою 

групою осіб», «завдали матеріальної шкоди у великому розмірі»; 

- щодо покарання у вигляді позбавлення волі міститься часткове 

«накладання» розмірів покарань між собою (у межах ч. 2 і ч. 3 статей 176, 

177), зокрема, позбавлення волі на строк від двох до п'яти років (ч. 2) і 

позбавлення волі на строк від трьох до шести років (ч. 3). Це свідчить про 

незбалансованість цих кримінально-правових норм, що може призвести до 

ситуації, за якої призначення покарання у разі завдання шкоди у великому 

розмірі буде таким самим чи навіть більш суворим, ніж у разі завдання шкоди 

в особливо великому розмірі, що слід визнати неприпустимим.  

З цього вбачається необхідність внесення змін до вказаних вище 

положень. Утім, підхід до конструювання санкцій кримінально-правових норм 

має бути комплексним і не обмежується виключно питаннями відповідності їх 

верхніх і нижніх меж між собою. Йдеться про співвідношення меж санкцій із 

визначеним у Кримінальному законі розміром шкоди, яка завдається злочином 

(див. підрозділ 3.2.). З огляду на цей критерій, видається, що побудова санкцій 

статей кримінально-правових норм має засновуватися на підході, за якого 

відповідальність за посягання на різні об‘єкти права інтелектуальної 

власності, склади яких передбачають однакову мінімальну межу шкоди, що 

може завдаватися внаслідок їх вчинення, має передбачати подібні різновиди і 

межі покарань. При цьому, збалансованість кримінально-правових норм, що 

були розглянуті вище, має бути заснована також на тому, що діяння, яким 

властива суспільна небезпека одного рівня (що визначено у відповідному 

формулюванні об‘єктивної сторони у вигляді суспільно небезпечних 

наслідків), мають бути віднесені до злочинів одного ступеня тяжкості [238, 8]. 
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З урахуванням цього, слід внести низку пропозицій щодо удосконалення 

санкцій кримінально-правових норм: 

1. Зміни санкцій статей, які стосуються покарання у виді штрафу: 

а) установити однакові розміри штрафу у статтях 176, 177, 229 КК; 

при цьому, зважаючи на встановлену у цих положеннях однакову мінімальну 

межу шкоди, видається обґрунтованим збільшити розмір штрафу, 

передбачений у ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177 КК, до меж, визначених у ч. 1 ст. 229 

КК, а саме – у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. Такий же підхід видається доцільним і щодо 

діянь, визначених у ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177 КК, враховуючи підвищений 

рівень суспільної небезпеки, що визначено законодавцем за рахунок таких 

кваліфікуючих ознак як «повторно», «за попередньою змовою групою осіб», 

«завдали матеріальної шкоди у великому розмірі», а також у ч. 3 ст. 176, ч. 3 

ст. 177 КК, що визначено за рахунок таких кваліфікуючих ознак: «вчинення 

службовою особою з використанням службового становища», «організованою 

групою», «завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі». Таким 

чином, пропонується збільшити розмір штрафу у ч. 2 і ч. 3 згаданих статей до 

розміру, визначеного у ч. 2 і ч. 3 ст. 229 КК, а саме: установити розмір штрафу 

у ч. 2 ст. 176 і ч. 2 ст. 177 КК – «від трьох тисяч до десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; у ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177 КК 

– «від десяти тисяч до п'ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян»; 

б) збільшити розмір штрафу у ч. 1 ст. 232-1 КК, враховуючи суспільну 

небезпеку посягань, визначених у цій нормі, а також мінімальний розмір 

шкоди, який збігається у ч. 1 і ч. 2 цієї статті. Утім не можна погодитись із 

пропозицією Р. А. Волинця щодо необхідності установлення штрафу у ч. 1 у 

розмірі «від трьох тисяч до п‘яти тисяч НМДГ», а у ч. 2 – «від п‘яти тисяч до 

десяти тисяч НМДГ» [117, 389 – 390]. Важливо звернути увагу на те, що і в ч. 

1, і в ч. 2 цієї статті визначено різновиди діянь, що полягають у незаконному 

використанні інсайдерської інформації; при цьому, у ч. 2 законодавцем 
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вказується на подібні ознаки цього посягання з тими, що містяться у ч. 1, а 

саме: «отримання особою, яка вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному розмірі», «уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами значних збитків», «якщо це заподіяло 

значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб» і не визначається жодних кваліфікуючих ознак. Це свідчить про те, що за 

рівнем суспільної небезпеки ці посягання є однаковими, у зв‘язку з чим, 

недоцільним видається збільшення розмірів штрафу у ч. 2 ст. 232-1 КК. З 

огляду на це, обґрунтованим представляється збільшення розміру штрафу, 

визначеного у ч. 1 ст. 232-1 КК, до розміру штрафу, вказаного у ч. 2 цієї статті, 

а саме – «від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян»; 

в) співвідношення санкцій статей, які передбачають відповідальність за 

посягання на комерційну і банківську таємницю (ст. 231 і ст. 232 КК), показує, 

що за діяння, що можуть вчинятися загальним суб‘єктом (ст. 231 КК), 

передбачене менш суворе покарання ніж за злочини, вчинювані спеціальними 

суб‘єктами, що видається суттєвим недоліком цих кримінально-правових 

норм. Так, у санкції ст. 231 КК установлено штраф у розмірі «від трьох тисяч 

до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», тоді як 

санкція ст. 232 передбачає штраф «від однієї тисячі до трьох тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». За таких умов, можливим є 

застосування менш суворого покарання до спеціального суб‘єкта (діяння якого 

завжди характеризуються підвищеною суспільною небезпекою), ніж до 

загального суб‘єкта, зо видається абсолютно неприпустимим. З цих підстав 

санкції статей 231 і 232 КК потребують змін. Зважаючи на співвідношення 

понять «комерційна таємниця», «банківська таємниця», «інсайдерська 

інформація», у межах якого: банківська таємниця є різновидом комерційної 

таємниці; інсайдерська інформація може містити у собі відомості, які 

належать до предмета комерційної таємниці (див. підрозділ 3.2.), 
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пропонується орієнтуватися на санкції, установлені у ст. 232-1 КК з 

урахуванням пропозицій щодо їх зміни, вказаних вище. Таким чином, у ст. 231 

КК установити штраф у розмірі від «від трьох тисяч до п'яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»; у ст. 232 КК – «від п‘яти 

тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

2. Зміни санкцій статей, які включають інші види покарань: 

а) у санкціях ст. 176 і ст. 177 КК пропонується виключити покарання у 

вигляді виправних робіт. Орієнтуючись на те, що метою цього покарання є 

«обмеження трудової і майнової сфери засудженого у виді стягнення певного 

відсотка із заробітку в дохід держави, заборони працювати в іншому місці, 

звільнятися за власним бажанням, а також загальногромадянських прав і 

свобод людини – свободи пересування» [402, 4], а також враховуючи наявну 

судову практику у кримінальних справах, яка показує, що, як правило, 

засуджені за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності є або 

суб‘єктами підприємницької діяльності, або особами, що не є 

працевлаштованими (див. підрозділ 2.3.), застосування цього покарання 

видається таким, що не буде ефективним ані у виконанні функцій кари, ані 

виправлення винного чи запобігання вчиненню інших суспільно небезпечних 

посягань [266, 352 – 355]. Сумнівним виявляється також і те, що у разі 

вчинення посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності виправні 

роботи можуть відновити стан, який був до вчинення злочину, що визнається 

одним із основоположних ознак справедливого покарання [259, 815]. Відтак, 

видається доцільним виключити ці види покарань із санкцій статей 176 і 177 

КК України; 

б) окремі різновиди посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності 

потребують застосування заходів кримінально-правового впливу, пов‘язаних 

із обмеженням волі винного. Необхідно погодитись із твердженням про 

«можливість комбінування обмеження волі в альтернативних санкціях із будь-

якими іншими основними видами покарання, окрім довічного позбавлення 

волі. Така позиція обумовлена тим, що обмеження волі в багатьох випадках 
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виступає своєрідним «центром» санкції, є середнім по суворості покаранням і 

найчастіше використовується законодавцем для урівноваження санкцій» [326, 

12]. Цей вид покарання, зокрема, пропонується додати до санкцій статей, які 

не передбачають кваліфікуючих ознак. Доцільним видається передбачення 

також і позбавлення волі у санкціях розглядуваних статей. Це покарання 

пропонується передбачити у санкціях кримінально-правових норм, що 

передбачають відповідальність за злочини, склади яких містять кваліфікуючі 

ознаки (ч. 2 ст. 232-2, ч. 2 і ч. 3 ст. 229, у запропоновану мною редакцію статті 

231 КК, ч. 3 ст. 232-1 КК). Крім того, покарання у вигляді позбавлення волі 

пропонується додати також і до ч. 1 ст. 229 КК, що дозволило б відтворити 

послідовний підхід до криміналізації посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, передбачені у статтях 176, 177 і 229 КК. Утім, 

збалансування санкцій статей 176, 177 і 229 КК потребує врахування 

визначеної вище проблеми їх часткового «накладання» у наявних редакціях ст. 

176 і ст. 177 КК, про що йшлося вище. Таким чином, пропонується 

передбачити у санкціях ч. 1 згаданих норм покарання у виді обмеження волі 

на строк до двох років або позбавлення волі на цей же строк; у ч. 2 – 

покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п‘яти років; у ч. 3 – на 

строк від п‘яти до восьми років. Зважаючи на розмір шкоди, що може 

заподіюватися суспільно небезпечним посяганням, а також суспільну 

небезпеку цих посягань, у ч. 2 ст. 232-2 КК пропонується передбачити 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п‘яти років, а у ч. 3 

ст. 232-1 КК - на строк від п‘яти до восьми років.  

Не можна також оминути увагою також питання диференціації 

кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти права 

інтелектуальної власності. Актуальність цього питання значним чином 

пов‘язана із запровадженням в Україні інституту кримінальних проступків. 

Зокрема, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України [272] 

передбачає поділ кримінальних правопорушень на злочини і проступки 

(наприклад, статті 215, 219 кодексу), що не узгоджується з положеннями 
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чинного КК України. З огляду на це, вважаю за необхідне проаналізувати 

перспективи розвитку кримінального законодавства за цим напрямом у 

аспекті кримінальної відповідальності за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, а також виявити, які з цих посягань можуть бути 

віднесені до злочинів та проступків.  

У цілому, запровадження поділу кримінальних правопорушень на 

злочини і кримінальні проступки спрямоване на гуманізацію кримінального 

законодавства і послаблення кримінальної репресії в Україні. Саме ці напрями 

були закладені в основу кримінально-правової політики нашої держави у 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженій Указом 

Президента України ще в 2008 році [210]. Зокрема, у Концепції зазначається 

про те, що розмежування злочинів і кримінальних проступків має забезпечити: 

- подальшу гуманізацію кримінального законодавства; - спрощену процедуру 

притягнення до юридичної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні 

проступки; - оптимізацію діяльності органів кримінальної юстиції щодо 

виявлення, розслідування та судового розгляду; - можливість оскарження 

судових рішень у цих справах в інстанційному порядку. Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 

досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» 

від 22.11.2018 року [163], який на момент написання даної роботи не набрав 

чинності, передбачається внесення змін до Кримінального кодексу України, 

пов‘язаних із запровадженням інституту кримінальних проступків. З огляду на 

це, розглянемо основні зміни, що стосуються посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності.  

З огляду на чинні положення КК України, за ступенем тяжкості 

вищезазначені посягання належать до: злочинів невеликої тяжкості (ч. 1 ст. 

176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК); злочинів 

середньої тяжкості (ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 

232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК), тяжких злочинів (ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 

КК). При цьому, окрім діянь, передбачених статтями 231 і 232, усі інші 
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конструкції складів злочинів побудовані таким чином, що у диспозиції ч. 1 

статті визначається склад злочину невеликої тяжкості, а в інших частинах – 

склади діянь, які містять кваліфікуючі ознаки. У той же час, склади злочинів, 

передбачених статтями 231 і 232 КК, безпосередньо вказують на те, що ці 

діяння являють собою злочини середньої тяжкості, і кваліфікуючих ознак не 

містять. Утім, зміни кримінально-правових норм, пов‘язані із запровадженням 

інституту кримінальних проступків, включають у себе зміни санкцій окремих 

положень Кримінального закону, що передбачають відповідальність за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності. Варто звернути увагу 

на те, що у разі внесення цих змін, майже усі розглядувані посягання будуть 

віднесені до категорії нетяжких злочинів (крім злочинів, передбачених у ч. 3 

ст. 229 КК України, які будуть віднесені до тяжких злочинів).  

Загалом підтримуючи підхід законодавця щодо того, що посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності варто відносити саме до злочинів, а не 

до кримінальних проступків, все ж видається доцільним звернути увагу на те, 

що внесення таких змін, фактично, не вирішує проблему незбалансованості 

положень Кримінального закону з огляду на співвідношення меж шкоди, яка 

може спричинятися злочинами, і покараннями, що передбачені за їх вчинення. 

Відтак, ч. 3 ст. 229 КК України є єдиною нормою, яка відносить посягання на 

об‘єкти права інтелектуальної власності, до тяжких злочинів, не зважаючи на 

те, що такі саме кваліфікуючі ознаки, а саме – вчинення діяння «службовою 

особою з використанням службового становища», «організованою групою», 

завдання матеріальної шкоди «в особливо великому розмірі», передбачено 

також і в інших нормах (наприклад, у ч. 3 ст. 176 і ч. 3 ст. 177 КК), а розмір 

шкоди, визначеної у вказаній нормі, відповідає розміру шкоди, визначеному у 

ч. 3 ст. 232-1 КК, якою передбачається відповідальність за нетяжкі злочини 

(див. підрозділ 3.2.).  

Важливо зауважити, що аналіз наявних статистичних даних [285] 

показує, що період з 2004 по 2018 рік включно за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності в Україні (статті 176, 177, 229, 231 КК України) 
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було засуджено 739 осіб (факти засудження будь-яких осіб за статтями 232, 

232-1 і 232-2 КК відсутні). Враховуючи той факт, що покарання за посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної власності має, переважно, майнову 

направленість (у вигляді штрафу), слід погодитись із тим, що у застосуванні 

заходів щодо звільнення від покарання та його відбування немає великої 

потреби [117, 395]. Однак зіставлення відомостей щодо загальної кількості 

винесених рішень (до яких входить обвинувальні, виправдувальні вироки, 

рішення про закриття справи) і кількості обвинувальних вироків показує 

доволі широке застосування судами практики звільнення від покарання і 

закриття справ цієї категорії
1
. Так, за вказаний період з 739 осіб, засуджених 

за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, 320 осіб (тобто 

43,3%) були звільнені від відбування покарання. Видається, що це може 

свідчити про випадки, коли «українські суди зловживають правом на 

звільнення від відбування покарання з випробуванням», про що вірно зазначив 

Р. А. Волинець [117, 395], а також може вказувати на відсутність 

повноцінного розуміння об‘єктів права інтелектуальної власності як важливих 

соціальних цінностей, незаконний вплив на які здатен завдати шкоди суб‘єкту 

права інтелектуальної власності. Звертає на себе увагу також той факт, що 

сумарна кількість осіб, звільнених від покарання, а також осіб, справи по 

відношенню яких справи закриті з тих чи інших підстав (див. підрозділ 4.2.), є 

більшою, ніж загальна кількість засуджених за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності. 

Серед статей КК України, які передбачають кримінальну 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

лише ст. 229 КК прямо визначена законодавцем у положенні ст. 96-1 КК для 

                                                           
1
 Примітка. 

Необхідно зауважити про те, що підходи до складання статистичних відомостей викликають зауваження. По-

перше, можна побачити, що в різні роки статистична інформація формується за різними критеріями. 

Наприклад, тільки у 2018 році виділяються такі групи як «злочини, вчинені жінками», «злочини, учинені з 

мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості», тоді як в статистичних даних за інші роки вони 

відсутні. По-друге, групування статистичних показників за відповідними категоріями, в окремих випадках, не 

є коректним. Наприклад, випадки звільнення від кримінальної відповідальності (статті 44 – 49 КК) включено 

до графи «Кількість осіб, матеріали кримінального провадження щодо яких закрито», до якої, у свою чергу, 

включаються також «інші випадки» закриття кримінальних проваджень, які не відносяться до таких 

кримінально-правових заходів як звільнення від кримінальної відповідальності.   
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позначення одного з випадків застосування примусового безоплатного 

вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 

майна (спеціальної конфіскації). Проте, на практиці спеціальна конфіскація 

як захід кримінально-правового впливу при засудженні особи за посягання на 

об‘єкт права інтелектуальної власності була застосована один раз (у 2018 році) 

[285]; вчинене діяння було кваліфіковано за ст. 176 КК.  

Диспозиція ст. 96-1 КК України вказує на можливість застосування 

цього заходу у таких випадках: 

- у зв‘язку з включенням до переліку злочинів, вчинення яких може 

тягнути за собою застосування спеціальної конфіскації (ст. 229 КК); 

- у разі, якщо кримінально-правова норма передбачає «основне 

покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (ст. 176, ст. 177, ч. 2 ст. 232-

2, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК).  

Таким чином, спеціальна конфіскація не може застосовуватися у разі 

вчинення суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 232-2 і ч. 1 ст. 

232-1 КК України. Утім, застосування спеціальної конфіскації у разі вчинення 

посягань, визначених ст. 232-1 КК, буде можливим, якщо врахувати надані 

вище пропозиції щодо збільшення розміру штрафу у санкції цієї норми. 
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4.2. Заходи кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на об’єкти права інтелектуальної власності, які 

застосовуються поза межами кримінальної відповідальності особи. 

 

Важливо зауважити, що аналіз наявних статистичних даних [285] 

показує, що період з 2004 по 2018 рік включно за посягання на об‘єкти права 

інтелектуальної власності в Україні (статті 176, 177, 229, 231 КК України) 

було засуджено 739 осіб (факти засудження будь-яких осіб за статтями 232, 

232-1 і 232-2 КК відсутні). Кількість осіб, які були звільнені від кримінальної 

відповідальності, а також осіб, справи по відношенню до яких були закриті (у 

тому числі без винесення обвинувального чи виправдувального вироку суду), 

становить 435 осіб. При цьому, сумарно кількість осіб, що були звільнені від 

покарання (див. підрозділ 4.1.) та кількість осіб, які були звільнені від 

кримінальної відповідальності, а також осіб, справи по відношенню до яких 

були закриті, є більшою, аніж кількість засуджених за посягання на об‘єкти 

права інтелектуальної власності. Розглянемо ці узагальнені статистичні дані 

більш детально у наступні таблиці.  

 

 

Кількість 

засуджених 

осіб 

 

Кількість осіб, 

справи щодо 

яких було 

закрито1 

 

Підстави закриття справи2 

Дійове 

каяття 

Примире

ння 

винного з 

потерпіл

им 

У зв'язку з 

передачею 

особи на 

поруки 

У зв'язку 

із зміною 

обстанов

ки 

Амністія Інші 

підстави 

Смерть Відмова 

прокурора чи 

потерпілого від 

обвинувачення 

у 

кримінальном

у провадженні 

739 435 60 22 66 71 130 82 1 3 

 

                                                           
1
 Примітка. 

Згідно статистичних відомостей у цій графі об‘єднано відомості про осіб, які були засуджені і звільнені від 

кримінальної відповідальності, а також осіб, справи яких були закриті без винесення обвинувального чи 

виправдувального вироку суду. 
2
 Примітка. 

Згідно статистичних відомостей у цій графі об‘єднано разом із підставами звільнення від кримінальної 

відповідальності такі підстави як: смерть; амністія; інші підстави (що саме відноситься до інших підстав, у 

статистичних даних не уточнюється). Ці підстави перенесено у вищенаведену таблицю. 
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Ці відомості показують, що найбільш часто судами застосовуються 

заходи звільнення особи від кримінальної відповідальності з підстав зміни 

обстановки, у зв'язку з передачею особи на поруки, а також у зв‘язку з дійовим 

каяттям; найрідше – з підстави примирення винного з потерпілим [219, 96].  

Питання застосування таких заходів кримінально-правового характеру 

як звільнення від кримінальної відповідальності пов‘язане із приналежністю 

діяння до злочинів відповідної категорії, а, в окремих випадках, - залежить від 

ознак суб‘єктивної сторони вчиненого посягання. Важливим є те, що 

більшість посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності можуть 

вчинятися лише умисно (див. підрозділ 2.3.). З урахуванням цього, положення 

статей 45 – 49 КК України надають можливість зробити висновок щодо 

застосування цих кримінально-правових норм у таких випадках: 

- звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим 

каяттям, а також у зв’язку з примиренням винного з потерпілим, може 

застосуватися у разі вчинення особою вперше злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК; 

- звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з 

передачею особи на поруки, а також у зв’язку із зміною обстановки, є 

можливим у разі вчинення особою вперше злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176, 

ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1, ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 

177, ч. 2 ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК; 

- звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із 

закінченням строків давності є можливим у всіх випадках, передбачених 

розглядуваними статтями, оскільки пов‘язується не з приналежністю 

вчиненого діяння до відповідної категорії злочинів, а з строками, які минули з 

дня його вчинення до набрання вироком законної сили.   

 З урахуванням того, що діяння, передбачені ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 

ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК, належать до злочинів 
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середньої тяжкості злочинів, однак не можуть вчинятися з необережності, у 

випадку їх вчинення не може застосовуватися звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям, а також у зв‘язку з примиренням 

винного з потерпілим. Враховуючи те, що діяння, визначені у ч. 3 ст. 176, ч. 3 

ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК, відносяться до тяжких злочинів, у разі вчинення цих 

посягань судом не можуть застосовуватися заходи кримінально-правового 

характеру щодо звільнення від кримінальної відповідальності за винятком тих, 

що передбачені у ст. 49 КК.  

Під заходами кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб 

розуміються «передбачені КК України примусові або такі, що засновані на 

недоцільності здійснення подальшого кримінального провадження, засоби 

впливу на юридичну особу у разі вчинення її уповноваженою особою будь-

якого зі злочинів, передбачених ст. 96-3 КК України, що тягнуть негативні для 

юридичної особи наслідки майнового чи організаційно-правового характеру 

або унеможливлюють їх настання, і застосовуються поряд (разом) з 

призначенням уповноваженій особі покарання (звільненням від нього) або зі 

звільненням її від кримінальної відповідальності у зв‘язку із закінченням 

строків давності» [475]. Відповідно до ст. 96-6 КК України, до юридичних 

осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового 

характеру: 1) штраф; 2) конфіскація майна; 3) ліквідація. При цьому, жоден із 

злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, не 

включено до переліку підстав для застосування до юридичних осіб цих заходів 

кримінально-правового характеру (ст. 96-3 КК). Однак, судова практика у 

кримінальних справах, в окремих випадках, свідчить про факти вчинення 

посягань на охоронювані об‘єкти права інтелектуальної власності 

представником юридичної особи, що вчиняються в її інтересах. До таких 

випадків можна віднести, наприклад, вказане у вироку Солом‘янського 

районного суду м. Києва від 15.03.2016 року у справі 1-кп/760/408/16, 
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провадження 760/2513/16-к [103] вчинене працівниками юридичної особи за 

наказом керівництва виготовлення товарів з незаконним розміщенням на них 

знаків для товарів і послуг. Можливим також виявляється здійснення 

юридичною особою – видавництвом, діяльності з незаконного виготовлення 

книжкової продукції, що порушує права як інших видавництв, так і авторів 

об‘єктів авторського права. Р. А. Волинець звернув увагу на можливе 

уникнення юридичною особою – учасником фондового ринку значних збитків 

у результаті вчинення злочинів, передбачених ст. 232-1 КК [117, 404]. Утім, 

специфіка окремих суспільно небезпечних посягань на об‘єкти права 

інтелектуальної власності  виявляє, що навряд чи такі діяння можуть 

вчинятися представником юридичної особи у її інтересах (наприклад, ст. 231 

КК України). З урахуванням цього, пропонується удосконалити кримінальне 

законодавство у цій частині і доповнити ст. 96-3 КК положенням, яке б 

передбачало можливість застосування розглядуваних заходів щодо юридичних 

осіб у разі вчинення посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, а 

саме – викласти п. 1) ч. 1 цієї статті у такій редакції: «1) вчинення її 

уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із 

злочинів, передбачених у статтях 176, 177, 209, 229, 232, 232-1, 232-2 і 306, 

частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, 

статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;». 

У той же час, варто відзначити про те, що заходи кримінально-правового 

характеру щодо юридичних осіб в Україні широко не застосовуються. У 

літературі підкреслюється той факт, що «практика застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб досі не є сталою та 

такою, що набула широкого розповсюдження. Як свідчать відомості з Єдиного 

державного реєстру судових рішень, застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб дії досудового розслідування 

нерідко вирішується питання щодо накладення арешту на майно юридичних 
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осіб. Проте вироків щодо уповноважених осіб, у яких одночасно 

застосовуються заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних 

осіб, навряд чи можна нарахувати хоча б два десятки» [460]. З огляду на це, 

видається, що, ймовірно, підхід законодавця до побудови концепції 

застосування цих заходів у КК України потребує комплексного перегляду і 

удосконалення, одним із варіантів якого є, зокрема, розширення можливостей 

судових органів щодо застосування таких заходів, зокрема, шляхом вилучення 

вказівок на конкретні суспільно небезпечні посягання, у разі вчинення яких ці 

заходи можуть застосовуватися, залишивши це питання на розсуд суду, в 

залежності від тих чи інших обставин справи.   
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Висновки до розділу 4. 

 

1. Побудова санкцій статей кримінально-правових норм має 

засновуватися на підході, за якого відповідальність за посягання на різні 

об‘єкти права інтелектуальної власності, склади яких передбачають однакову 

мінімальну межу шкоди, що може завдаватися внаслідок їх вчинення, має 

передбачати подібні різновиди і межі покарань. Збалансованість кримінально-

правових норм має бути заснована також на тому, що діяння, яким властива 

суспільна небезпека одного рівня (що визначено у відповідному 

формулюванні об‘єктивної сторони у вигляді суспільно небезпечних 

наслідків), мають бути віднесені до злочинів одного ступеня тяжкості. 

2. На підставі проведеного аналізу кримінально-правових положень, 

запропоновано внесення змін до санкцій кримінально-правових норм, а саме: 

1. Зміни санкцій статей, які стосуються покарання у виді штрафу, що включає 

в себе: а) установлення однакових розмірів штрафу у статтях 176, 177, 229 КК 

(зокрема, шляхом збільшення розмірів штрафу, передбачених у ст. 176, ст. 177 

КК, до меж, визначених у ст. 229 КК); б) збільшення розміру штрафу у ч. 1 ст. 

232-1 КК до розміру, установленого у ч. 2 цієї статті, враховуючи суспільну 

небезпеку посягань, визначених у цій нормі, а також мінімальний розмір 

шкоди, який збігається у ч. 1 і ч. 2 цієї статті; в) зміни санкцій статей 231 і 232 

КК, а саме: у ст. 231 КК установити штраф у розмірі від трьох тисяч до п'яти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; у ст. 232 КК – від п‘яти 

тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. 

Зміни санкцій статей, які включають інші види покарань: а) у санкціях ст. 176 

і ст. 177 КК виключити покарання у вигляді виправних робіт; б) у санкціях ч. 1 

статей 176, 177, 229 КК передбачити покарання у виді обмеження волі на 

строк до двох років або позбавлення волі на цей же строк; у ч. 2 – покарання у 

виді позбавлення волі на строк від двох до п‘яти років; у ч. 3 – на строк від 

п‘яти до восьми років. Зважаючи на розмір шкоди, що може заподіюватися 

суспільно небезпечним посяганням, а також суспільну небезпеку цих 

посягань, у ч. 2 ст. 232-2 КК пропонується передбачити покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк від двох до п‘яти років, а у ч. 3 ст. 232-1 КК - на 
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строк від п‘яти до восьми років. 

3. Зміни кримінально-правових норм, пов‘язані із запровадженням 

інституту кримінальних проступків, включають у себе зміни санкцій окремих 

положень Кримінального закону, що передбачають відповідальність за 

посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності. У разі внесення цих 

змін, майже усі посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності будуть 

віднесені до категорії нетяжких злочинів (крім злочинів, передбачених у ч. 3 

ст. 229 КК України, які будуть віднесені до тяжких злочинів). 

4. Розглянуто питання застосування спеціальної конфіскації за злочини, 

що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності. Диспозиція ст. 96-1 

КК України вказує на можливість застосування цього заходу у таких 

випадках: 

- у зв‘язку з включенням до переліку злочинів, вчинення яких може 

тягнути за собою застосування спеціальної конфіскації (ст. 229 КК); 

- у разі, якщо кримінально-правова норма передбачає «основне 

покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (ст. 176, ст. 177, ч. 2 ст. 232-

2, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК).  

5. Спеціальна конфіскація не може застосовуватися у разі вчинення 

суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 1 ст. 232-2 і ч. 1 ст. 232-1 КК 

України.  

6. Заходи звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, широко застосовуються 

в Україні. Найбільш часто судами застосовуються заходи звільнення особи від 

кримінальної відповідальності з підстав зміни обстановки, у зв'язку з 

передачею особи на поруки, а також у зв‘язку з дійовим каяттям; найрідше – з 

підстави примирення винного з потерпілим. 

7. Визначено випадки застосування статей 45 – 49 КК України у разі 

вчинення посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, а саме: - 

звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям, а 

також у зв‘язку з примиренням винного з потерпілим, може застосуватися у 

разі вчинення особою вперше злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, 
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ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 232-1 КК; - звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв‘язку з передачею особи на поруки, а також у зв‘язку із 

зміною обстановки, є можливим у разі вчинення особою вперше злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 176, ч. 1 ст. 177, ч. 1 ст. 229, ч. 1 і ч. 2 ст. 232-2, ч. 1 ст. 

232-1, ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 2 ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 

232-1 КК; - звільнення від кримінальної відповідальності у зв‘язку із 

закінченням строків давності є можливим у всіх випадках, передбачених 

розглядуваними статтями, оскільки пов‘язується не з приналежністю 

вчиненого діяння до відповідної категорії злочинів, а з строками, які минули з 

дня його вчинення до набрання вироком законної сили.   

8. З урахуванням того, що діяння, передбачені ч. 2 ст. 176, ч. 2 ст. 177, ч. 

2 ст. 229, статті 231, 232, ч. 2 ст. 232-1, ч. 3 ст. 232-1 КК, належать до злочинів 

середньої тяжкості злочинів, однак не можуть вчинятися з необережності, у 

випадку їх вчинення не може застосовуватися звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв‘язку з дійовим каяттям, а також у зв‘язку з примиренням 

винного з потерпілим. Враховуючи те, що діяння, визначені у ч. 3 ст. 176, ч. 3 

ст. 177, ч. 3 ст. 229 КК, відносяться до тяжких злочинів, у разі вчинення цих 

посягань судом не можуть застосовуватися заходи кримінально-правового 

характеру щодо звільнення від кримінальної відповідальності за винятком тих, 

що передбачені у ст. 49 КК.  

9. Зроблено висновок про можливість вчинення посягань на об‘єкти 

права інтелектуальної власності представниками юридичних осіб і у зв‘язку з 

цих звернуто увагу на доцільність застосування заходів кримінально-

правового характеру щодо юридичних осіб, що потребує внесення змін до ст. 

96-3 КК.  

10. Надано низку пропозицій щодо доповнення і удосконалення 

кримінального законодавства. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено проблему щодо створення комплексної 

характеристики кримінально-правової охорони об‘єктів права інтелектуальної 

власності, а також розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінально-

правових положень і підвищення їх ефективності. 

1. Правова природа і характеристики об‘єктів права інтелектуальної 

власності обумовлюють особливості компонентів кримінально-правової 

охорони об‘єктів права інтелектуальної власності в залежності від їх 

різновидів, специфіки створення, структурних характеристик, наявності 

зв‘язку з матеріальним носієм, в якому вони втілені. Криміноутворюючі 

ознаки посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності відображають цю 

специфіку (зокрема, такі ознаки як предмет злочинів, спеціальний суб‘єкт, 

потерпілий, спосіб вчинення діяння).  

2. Об‘єктом кримінально-правової охорони є такі соціальні цінності: 

потерпілі, права і свободи, інтереси, соціальні зв‘язки, нематеріалізовані і 

матеріалізовані блага, ознаки яких обумовлюються характеристиками 

відповідних різновидів об‘єктів права інтелектуальної власності. Останні 

також є визначальними для встановлення особливостей механізму заподіяння 

шкоди кожному із згаданих компонентів кримінально-правової охорони.  

3. Усі п‘ять класів компонентів об‘єкта кримінально-правової охорони у 

разі здійснення на них злочинного посягання зазнають негативних змін, що 

можуть виявлятися у наступному: а) зміна фізичних властивостей об‘єкта або 

його правового статусу (з можливістю або неможливістю відновлення 

первісного стану об‘єкта права інтелектуальної власності); б) унеможливлення 

або ускладнення реалізації суб‘єктивних прав інтелектуальної власності, або 

припинення цих прав; в) унеможливлення або ускладнення реалізації інтересів 

щодо об‘єкта інтелектуальної власності; г) зміна або розірвання соціальних 

зв‘язків, що склалися у зв‘язку із створенням об‘єкта права інтелектуальної 

власності; ґ) завдання шкоди честі, гідності, діловій репутації створювача 
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об‘єкта права інтелектуальної власності, втрата ним зв‘язку з об‘єктом права 

інтелектуальної власності.  

4. Різна природа об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під 

кримінально-правову охорону, відтворюється у кримінально-правових нормах 

у таких аспектах: особливості предмета посягань; особливий потерпілий і 

сукупність суб‘єктивних прав на охоронюваний об‘єкт права інтелектуальної 

власності; особливості діяння, яким можуть спричинятися негативні зміни в 

компонентах об‘єкта кримінально-правової охорони. 

Виділення кримінально-правових норм, що встановлюють 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, у 

межах чотирьохрівневої системи (загальний рівень; родовий рівень; 

конкретний рівень; спеціальний рівень) дозволяє виділити злочини, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності за ознаками діяння, що 

стосується компонентів кримінально-правової охорони, які відповідають 

компонентам відповідного різновиду об‘єкта права інтелектуальної власності. 

Дослідження об‘єктивних ознак складів цих злочинів дозволяє дійти 

висновку про недоцільність виділення злочинів, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності в окремий розділ КК України. Встановлено, 

що на рівні родових об‘єктів ці діяння посягають на різні суспільні цінності. 

На рівні видових об‘єктів обґрунтованим видається групування злочинів, 

передбачених у статтях 176 і 177 (розділ V Особливої частини КК України), а 

також у статтях 229, 231, 232, 232-1 і 232-2 (розділ VІІ Особливої частини КК 

України), що загалом відповідає поділу (класифікації) об‘єктів права 

інтелектуальної власності на результати інтелектуальної творчої діяльності та 

інформаційні ресурси. На рівні безпосередніх об‘єктів структурні особливості 

та інші характеристики конкретних об‘єктів права інтелектуальної власності 

виявили стійке співвідношення між цими характеристиками та можливими 

різновидами злочинного впливу на охоронювані об‘єкти права інтелектуальної 

власності, відповідно до якого виділяються законодавчі конструкції 

кримінально-правових норм, що забезпечують їх кримінально-правову 
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охорону: 1) щодо об‘єктів права інтелектуальної власності, визначених у 

статтях 176, 177, 229 КК, законодавча конструкція «незаконні дії з об‘єктами 

права інтелектуальної власності або інше порушення права на них, якщо це 

спричинило відповідні суспільно небезпечні наслідки»; 2) щодо об‘єктів права 

інтелектуальної власності, визначених у статтях 231, 232, 232-1, 232-2 КК, - 

законодавчі конструкції, пов‘язані із забезпеченням кримінально-правової 

заборони незаконного отримання, використання, втрати відомостей, 

порушення їх цілісності. Визначення фізичних, соціальних та юридичних 

ознак об‘єктів права інтелектуальної власності як предметів злочинів 

підтвердило обґрунтованість такого підходу законодавця щодо побудови 

кримінально-правових положень.  

Утім, концепція охорони об‘єктів права інтелектуальної власності за 

чинним КК України виявляє істотні недоліки з точки зору обсягу і меж 

кримінально-правової охорони. У зв‘язку з цим видається доцільним внесення 

деяких змін до чинної концепції кримінально-правової охорони, зокрема, за 

рахунок: а) розширення кількості об‘єктів права інтелектуальної власності, 

взятих під кримінально-правову охорону (наприклад, породи тварин); б) 

розширення меж кримінально-правової охорони, зокрема, криміналізація 

діянь, що можуть спричинити виникнення негативних змін у правах, свободах, 

інтересах творця щодо створеного, але не зареєстрованого об‘єкта права 

інтелектуальної власності (наприклад, розголошення до офіційної публікації 

змісту поданої заявки щодо винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 

тощо) або таких, що обмежують реалізацію права на творчість (наприклад, 

примус до співавторства щодо об‘єктів авторського права і суміжних прав); в) 

врахування особливостей об‘єктів права інтелектуальної власності, що мають 

нерозривний зв‘язок з матеріальним носієм, в якому вони втілені, а також 

підкреслення суспільної небезпеки діянь, пов‘язаних із утворенням в об‘єкті 

права інтелектуальної власності непоправних змін чи знищенням такого 

об‘єкта, шляхом криміналізації таких діянь (наприклад, знищення або 

непоправне пошкодження предметів живопису, скульптури, архітектури, а так 
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само – знищення інших об‘єктів права інтелектуальної власності); г) щодо 

об‘єктів права інтелектуальної власності, передбачених у статтях 231, 232, 

232-1, 232-2 КК – розширення кримінально-правової охорони за рахунок 

криміналізації посягань на комерційну таємницю та її різновиди, пов‘язані із 

втратою відомостей, порушенням їх цілісності; ґ) уніфікація підходів 

законодавця до побудови кримінально-правових норм з орієнтацією на 

вищенаведені групи об‘єктів права інтелектуальної власності, з урахуванням 

чого – деталізація положень кримінально-правових норм, що стосуються 

опису об‘єктивної сторони посягань на відповідні об‘єкти права 

інтелектуальної власності; д) віднесення діянь, яким властива суспільна 

небезпека одного рівня, до злочинів одного ступеня тяжкості, у зв‘язку з чим - 

зміни різновидів і розмірів кримінальних покарань; е) застосування 

диференційованого підходу до визначення виду покарань за діяння, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, з урахуванням їх різної 

спрямованості та інших особливостей. 

Предмет злочинів, які посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, має криміноутворююче значення: як обов‘язковий елемент складів 

усіх злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності; як 

поняття, що відображає ознаки системоутворюючого поняття «об‘єкт права 

інтелектуальної власності» і особливості якого дозволяють визначити коло 

протиправних дій і бездіяльності, які можуть вчинятися щодо охоронюваних 

об‘єктів права інтелектуальної власності; як поняття, що відображає один з 

обов‘язкових компонентів кримінально-правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності і має значення для визначення ознак усіх інших 

компонентів кримінально-правової охорони. Предметом злочинів, які 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, є об‘єкт права 

інтелектуальної власності.  

5. Характеристики суб‘єкта злочинів, які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, пов‘язані із приналежністю його до суб‘єктів права 

інтелектуальної власності, які можуть вчиняти посягання щодо даного об‘єкта 
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права інтелектуальної власності виключно у формах, що спричиняють 

виникнення негативних змін у правах, свободах та інтересах іншого суб‘єкта 

права інтелектуальної власності щодо цього ж об‘єкта права інтелектуальної 

власності. Спеціальні суб‘єкти посягань на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, що охарактеризовані в кримінально-правових нормах вказівкою на 

їх правовий статус, можуть бути включені до правовідносин інтелектуальної 

власності і, відповідно, мають повноваження, які стосуються охоронюваного 

об‘єкта права інтелектуальної власності, або уповноважені вчиняти певні дії, 

що можуть вплинути на права та інтереси суб‘єкта права інтелектуальної 

власності, або правовий статус і повноваження цих осіб може лише 

опосередковано та/або у окремих випадках дозволяти мати доступ до об‘єкта 

права інтелектуальної власності. В залежності від правового статусу 

спеціального суб‘єкта (а) особи, які здійснюють службову діяльність; б) особи, 

які здійснюють трудову (професійну діяльність); в) особи, які здійснюють 

професійну діяльність, пов‘язану з наданням публічних послуг) відрізняється 

злочинний вплив на об‘єкт права інтелектуальної власності (зміна або 

розірвання соціальних зв‘язків). При цьому, спеціальний суб‘єкт 

розглядуваних посягань не є особою, яка створила об‘єкт права 

інтелектуальної власності.    

Дослідження суб‘єктивної сторони злочинів, які посягають на об‘єкти 

права інтелектуальної власності, показало, що обов‘язковою ознакою 

наявності вини у цих діяннях є усвідомлення суб‘єктом посягання корисних 

властивостей об‘єкта права інтелектуальної власності як охоронюваної 

законом соціальної цінності, а по відношенню до інших компонентів об‘єкта 

кримінально-правової охорони (суб‘єкти права інтелектуальної власності, їхні 

права, свободи, інтереси, соціальні зв‘язки, які установлюються у зв‘язку із 

створенням об‘єкта права інтелектуальної власності) – негативне, зневажливе 

або недостатньо уважне відношення. Отже, розуміння змісту бланкетної 

вказівки кримінально-правової норми, що позначає об‘єкт права 

інтелектуальної власності, має охоплювати собою, принаймні, усвідомлення 
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суб‘єктом посягання таких фактичних ознак вчинюваного діяння: 1) факт того, 

що особа посягає на охоронювану законом цінність – об‘єкт права 

інтелектуальної власності; 2) протиправність вчинюваного діяння; 3) якщо 

діяння вчиняється спеціальним суб‘єктом, то свідомістю винного має 

охоплюватися також зміст і характер своїх професійних, службових, трудових 

чи інших обов‘язків, які накладають на нього зобов‘язання вчинити певні дії у 

встановленому порядку або утриматися від вчинення певних дій. 

6. Міжнародні стандарти правової охорони об‘єктів права 

інтелектуальної власності, а також досвід зарубіжних країн вказують на 

недоцільність передбачення у законодавстві вичерпного переліку можливих 

протиправних посягань на об‘єкти права інтелектуальної власності, а також 

(на рівні регулятивного законодавства) – обмеження переліку охоронюваних 

об‘єктів права інтелектуальної власності їх вичерпним списком. Кримінально-

правова охорона об‘єктів права інтелектуальної власності за чинним КК 

України також не передбачає вичерпного опису ознак діянь, що посягають на 

об‘єкти права інтелектуальної власності (за рахунок формулювання 

«порушення права» у статтях 176, 177, 229 КК), хоча і містить вичерпний 

перелік об‘єктів права інтелектуальної власності, взятих під кримінально-

правову охорону. З урахуванням цього, основоположною розмежувальною 

ознакою як для злочинів, що посягають на об‘єкти права інтелектуальної 

власності, з іншими злочинами, так і для розмежування їх з іншими 

правопорушеннями, виступає предмет (об‘єкт права інтелектуальної 

власності). До інших розмежувальних ознак належать ознаки об‘єктивної 

сторони, ознаки суб‘єкта, суб‘єктивної сторони, потерпілого. Враховуючи 

часткове співпадіння ознак розглядуваних злочинів та інших правопорушень, 

в окремих випадках їх розмежування здійснюється за ознаками об‘єктивної 

сторони у єдності з предметом посягання. 

7. Аналіз санкцій кримінально-правових норм, які передбачають 

відповідальність за посягання на об‘єкти права інтелектуальної власності, 

виявило незбалансованість Кримінального закону. Кримінальна 
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відповідальність за посягання на різні об‘єкти права інтелектуальної 

власності, склади яких передбачають однакову мінімальну межу шкоди, що 

може завдаватися внаслідок їх вчинення, має передбачати подібні різновиди і 

межі покарань. У дисертації були наведені пропозиції щодо удосконалення 

санкцій кримінально-правових норм.  

8. Дослідження заходів кримінально-правового характеру за злочини, що 

посягають на об‘єкти права інтелектуальної власності, які застосовуються поза 

межами кримінальної відповідальності особи зроблено висновок про 

доцільність застосування заходів кримінально-правового характеру щодо 

юридичних осіб, що потребує внесення змін до ст. 96-3 КК.  

9. З урахуванням проведеного дослідження надано такі пропозиції щодо 

внесення змін до положень КК України. 

9.1. Статтю 176 КК України пропонується викласти у такій редакції: 

«Стаття 176. Порушення авторського права і суміжних прав  

1. Незаконне використання твору науки, літератури і мистецтва, плагіат, 

а також само – незаконне використання виконання, фонограми, відеограми і 

програми організації мовлення, у тому числі незаконне розповсюдження 

такого об‘єкта права інтелектуальної власності на будь-яких носіях інформації 

та/або у мережі Інтернет, камкординг, кардшейрінг або інше умисне 

порушення авторського права і суміжних прав, а також фінансування таких 

діянь, якщо це завдало шкоди у значному розмірі, - 

караються ...  

2. Примус до співавторства або до відмови від авторства, якщо це 

завдало шкоди у значному розмірі, - 

карається… 

3. Ті самі діяння, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 

осіб, або завдали шкоди у великому розмірі, -  

караються…  

3. Діяння, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, вчинені 

службовою особою з використанням службового становища або 
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організованою групою, або якщо вони завдали шкоди в особливо великому 

розмірі, -  

караються ...  

Примітка.  

1. У статтях 176 та 177 цього Кодексу шкода вважається завданою в 

значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує 

неоподатковуваний мінімум доходів громадян, у великому розмірі - якщо її 

розмір у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і 

більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

2. У статтях 176 та 177 цього Кодексу під незаконним використанням 

об‘єкта права інтелектуальної власності розуміється незаконне: відтворення 

(копіювання, переробка); застосування об‘єкта права інтелектуальної 

власності (застосування, використання); створення (виготовлення, 

виробництво тощо) певних предметів, товарів та ін. за допомогою (із 

застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; 

переміщення об‘єктів права інтелектуальної власності та/або предметів, 

товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, використанням) 

об‘єкта права інтелектуальної власності (зокрема, імпорт, ввезення, експорт, 

вивезення тощо); продаж, пропонування до продажу об‘єктів права 

інтелектуальної власності та/або предметів, товарів тощо, створених за 

допомогою (із застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної 

власності; введення в оборот об‘єктів права інтелектуальної власності та/або 

предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, 

використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; зберігання об‘єктів 

права інтелектуальної власності та/або предметів, товарів тощо, створених за 

допомогою (із застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної 

власності; розміщення охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності 

на певних предметах, товарах (нанесення, запис тощо) або у мережі Інтернет, 

що вчинено без дозволу володільця прав на об‘єкт права інтелектуальної 
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власності або всупереч установленому порядку використання об‘єкта права 

інтелектуальної власності». 

9.2. Статтю 177 КК України викласти у наступній редакції: 

«Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, компонування напівпровідникових виробів, сорту рослин, породи 

тварин.  

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, компонування напівпровідникових виробів, сорту рослин, породи 

тварин, привласнення авторства на них або інше умисне порушення права на 

ці об'єкти, якщо це завдало шкоди у значному розмірі, -  

караються ...  

2. Примус до співавторства або до відмови від авторства, якщо це 

завдало шкоди у значному розмірі, - 

карається 

3. Розголошення до офіційної публікації змісту поданої заявки щодо 

винаходу, корисної моделі, промислового зразка, компонування 

напівпровідникових виробів, сорту рослин, породи тварин,  

карається 

4. Ті самі діяння, що вчинені повторно, або за попередньою змовою 

групою осіб, або завдали шкоди у великому розмірі, -  

караються …  

5. Діяння, передбачені частинами першою – четвертою цієї статті, 

вчинені службовою особою з використанням службового становища або 

організованою групою, або якщо вони завдали шкоди в особливо великому 

розмірі, -  

караються ...». 

9.3. Статтю 194 КК України доповнити частиною 2 такого змісту: 

«2. Умисне знищення або непоправне пошкодження предметів 

живопису, скульптури, архітектури, а так само – знищення інших об‘єктів 

права інтелектуальної власності, що заподіяло шкоду у великих розмірах, -  
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карається». 

Відповідно частину другу вважати частиною третьою і викласти її у 

такій редакції: «Діяння, передбачене частиною першою або другою цієї статті, 

вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, 

або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило 

загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - карається…». 

9.4. Примітку до ст. 229 КК України доповнити частиною другою такого 

змісту: 

«2. Під незаконним використанням об‘єкта права інтелектуальної 

власності, вказаного у цій статті, розуміється його незаконне відтворення, 

копіювання, розміщення, нанесення будь-яким чином на певні предмети, 

товари чи розміщення будь-яким чином у мережі Інтернет, застосування 

об‘єкта права інтелектуальної власності; створення (виготовлення, 

виробництво тощо) певних предметів, товарів та ін. із застосуванням, 

використанням охоронюваного об‘єкта права інтелектуальної власності; 

переміщення об‘єктів права інтелектуальної власності та/або предметів, 

товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, використанням) 

об‘єкта права інтелектуальної власності (зокрема, імпорт, ввезення, експорт, 

вивезення тощо); продаж, пропонування до продажу об‘єктів права 

інтелектуальної власності та/або предметів, товарів тощо, створених за 

допомогою (із застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної 

власності; введення в оборот об‘єктів права інтелектуальної власності та/або 

предметів, товарів тощо, створених за допомогою (із застосуванням, 

використанням) об‘єкта права інтелектуальної власності; зберігання об‘єктів 

права інтелектуальної власності та/або предметів, товарів тощо, створених за 

допомогою (із застосуванням, використанням) об‘єкта права інтелектуальної 

власності, що вчинено без дозволу володільця прав на об‘єкт права 

інтелектуальної власності або всупереч установленому порядку використання 

об‘єкта права інтелектуальної власності». 
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9.5. Доповнити розділ VII КК України «Злочини у сфері господарської 

діяльності» статтею 229-1 такого змісту: 

«Стаття 229-1. Порушення права на раціоналізаторську пропозицію 

Незаконне використання раціоналізаторської пропозиції або інше 

умисне порушення права на раціоналізаторську пропозицію, якщо це завдало 

шкоди у значному розмірі, -  

карається ...». 

9.6. Статтю 232 КК виключити. 

9.7. Статтю 231 КК викласти у такій редакції: 

«Стаття 231. Незаконне отримання і незаконне використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

1. Незаконне отримання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, а так само – незаконне використання відомостей, які 

становлять комерційну або банківську таємницю, якщо це завдало істотної 

шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  

караються ... 

2. Незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, службовою особою або особою, яка надає публічні 

послуги, зокрема, аудитором, нотаріусом, оцінювачем, іншою особою, яка не є 

державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але 

провадить професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, 

експертом, арбітражним керуючим, приватним виконавцем, незалежним 

посередником, членом трудового арбітражу, третейським суддею, якщо це 

завдало істотної шкоди правам, свободам та інтересам окремих громадян або 

державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  

карається … 

3. Втрата відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, надання доступу до цих відомостей у будь-якій формі особою, 

зазначеною у ч. 2 цієї статті, якщо це завдало істотної шкоди правам, свободам 
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та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, -  

карається … 

4. Ті самі діяння, що вчинені повторно, або за попередньою змовою 

групою осіб, або спричинили тяжкі наслідки, - 

караються…  

 

Примітка: 

1. Шкода вважається істотною, якщо її розмір у сто і більше разів 

перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

2. Тяжкими наслідками у цій статті вважаються такі, що у п‘ятсот і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

3. Повторним у статтях 231, 232-1 і 232-1 цього Кодексу визнається 

злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, 

передбачених зазначеними статтями». 

9.8. Статтю 232-1 КК викласти у такій редакції: 

«Стаття 232-1. Незаконне отримання і незаконне використання 

інсайдерської інформації  

1. Незаконне отримання інсайдерської інформації, а так само – 

незаконне використання незаконно одержаної інсайдерської інформації, якщо 

це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам юридичних осіб, -  

караються ....  

2. Умисне незаконне використання інсайдерської інформації, а так само 

– надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання 

або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), якщо це заподіяло 

значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих 

громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних 

осіб, -  
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караються ....  

3. Вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну 

користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або 

відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується 

інсайдерська інформація, якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи 

громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  

караються ... 

4. Втрата інсайдерської інформації, надання доступу до інсайдерської 

інформації у будь-якій формі, якщо це завдало істотної шкоди правам, 

свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським 

інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  

карається … 

5. Дії, передбачені частинами першою – третьою цієї статті, вчинені 

повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо такі дії 

спричинили тяжкі наслідки, -  

карається ... 

6. Дії, передбачені частинами першою - четвертою цієї статті, якщо вони 

вчинені організованою групою, -  

караються ... 

Примітка: 1. Значною шкодою у цій статті вважається шкода, яка в 

п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян.  

2. Тяжкими наслідками у цій статті вважаються такі, що у тисячу і 

більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  

3. Під незаконним отриманням інформації, вказаної у статтях 231, 232-1 

цього Кодексу, розуміється її незаконне збирання будь-якими способами, а 

також вчинення без дозволу законного правоволодільця інформації будь-яких 

інших умисних дій, що призвели до одержання доступу до інформації особою, 

яка не є її законним правоволодільцем.  
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Під незаконним використанням інформації, вказаної у статтях 231, 232-1 

цього Кодексу, розуміється її незаконне розголошення, передача у будь-якій 

формі будь-яким третім особам, які не мають права на ознайомлення з такою 

інформацією, надання будь-яким чином і у будь-якій формі доступу таких осіб 

до інформації, а так само – вчинення будь-яких інших дій з використанням 

інформації без дозволу законного правоволодільця інформації.  

4. Під особами, які вчинили дії, передбачені у ч. 2, ч. 3, ч. 4 даної статті, 

розуміються: службові особи, службові особи юридичних осіб приватного 

права, особи, які володіють інформацією у зв‘язку з виконанням трудових, 

професійних обов‘язків або договірних зобов‘язань; особи, які надають 

публічні послуги: аудитор, нотаріус, оцінювач, інша особа, яка не є державним 

службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але провадить 

професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг, експерт, 

арбітражний керуючий, приватний виконавець, незалежний посередник, член 

трудового арбітражу, третейський суддя або інші особи, які надають публічні 

послуги». 

9.9. Статтю 232-2 КК України викласти у наступній редакції: 

«Стаття 232-2. Приховування інформації або інші незаконні дії з 

інформацією про діяльність емітента  

1. Ненадання службовою особою емітента інвестору в цінні папери (у 

тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність 

емітента в межах, передбачених законом, або надання йому неповної чи 

недостовірної інформації, незаконне внесення змін до такої інформації або 

знищення інформації, якщо це заподіяло інвестору в цінні папери (у тому 

числі акціонеру) шкоду в значному розмірі, -  

караються ... 

2. Ті самі діяння, вчинені повторно, -  

караються ... 
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Примітка. У цій статті шкода вважається заподіяною у значному розмірі, 

якщо її розмір у п'ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум 

доходів громадян». 
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ДОДАТОК Б 

Узагальнення результатів опитування працівників правоохоронних 

органів (Національної поліції України, органів прокуратури) 

(кількість опитаних – 112 осіб) 

Питання, поставлені опитуваним Узагальнення відповідей (%) 

Так Ні 

Чи вважаєте Ви суспільно небезпечним 

діянням примус до співавторства чи до 

відмови від авторства?  

82,14 17,86 

Чи охоплюється, на Вашу думку, згадані 

вище дії положеннями ст. 176 КК? 

36,61 63,39 

Чи можна, на Вашу думку, кваліфікувати 

дії щодо розголошення до офіційної 

публікації відомостей про заявку, подану 

щодо винаходу, корисної моделі, 

промислового зразку, за ст. 177 КК?  

7,14 92,86 

Чи відноситься, на Вашу думку, 

формулювання ст. 232-1 КК «якщо це 

призвело до отримання особою, яка 

вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків» до наслідків суспільно 

небезпечного діяння? 

96,43 3,57 

Або, можливо, згадане вище 

формулювання позначає ознаки діяння, 

але не суспільно небезпечних наслідків? 

5,36 94,64 

Чи завдають, на Вашу думку, посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної 

власності тільки матеріальної шкоди? 

74,11 25,89 

Або, можливо, внаслідок вчинення цих 

посягань також завдається моральна 

шкода? 

25,89 74,11 

Чи вважаєте Ви за доцільне внесення змін 

до КК України і конструювання складів 

злочинів, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, як злочинів із 

формальним складом? 

31,25 68,75 

Чи підтримуєте Ви позицію щодо 

необхідності декриміналізації злочинів, 

які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності? 

12,5 87,5 
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ДОДАТОК В 

Узагальнення результатів опитування адвокатів 

(кількість опитаних – 160 осіб) 

Питання, поставлені опитуваним Узагальнення відповідей (%) 

Так Ні 

Чи вважаєте Ви суспільно небезпечним 

діянням примус до співавторства чи до 

відмови від авторства?  

96,25 3,75 

Чи охоплюється, на Вашу думку, згадані 

вище дії положеннями ст. 176 КК? 

89,37 10,63 

Чи можна, на Вашу думку, кваліфікувати 

дії щодо розголошення до офіційної 

публікації відомостей про заявку, подану 

щодо винаходу, корисної моделі, 

промислового зразку, за ст. 177 КК?  

5,0 95,0 

Чи відноситься, на Вашу думку, 

формулювання ст. 232-1 КК «якщо це 

призвело до отримання особою, яка 

вчинила зазначені дії, чи третіми особами 

необґрунтованого прибутку в значному 

розмірі, або уникнення учасником 

фондового ринку чи третіми особами 

значних збитків» до наслідків суспільно 

небезпечного діяння? 

75,63 24,37 

Або, можливо, згадане вище 

формулювання позначає ознаки діяння, 

але не суспільно небезпечних наслідків? 

29,38 70,62 

Чи завдають, на Вашу думку, посягання 

на об‘єкти права інтелектуальної 

власності тільки матеріальної шкоди? 

63,75 36,25 

Або, можливо, внаслідок вчинення цих 

посягань також завдається моральна 

шкода? 

31,25 68,75 

Чи вважаєте Ви за доцільне внесення змін 

до КК України і конструювання складів 

злочинів, що посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності, як злочинів із 

формальним складом? 

30,0 70,0 

Чи підтримуєте Ви позицію щодо 

необхідності декриміналізації злочинів, 

які посягають на об‘єкти права 

інтелектуальної власності? 

4,38 95,62 

 

 

 


