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I. Опис навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Публічно-правова охорона інтелектуальної 

власності» належить до базових дисциплін ОПП за спеціальністю 081 «Право» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти. 
Навчальна дисципліна належить до циклу вільного вибору студентів. 

Предмет навчальної дисципліни: система знань, яку складають загальні 

засади публічно-правового регулювання інтелектуальної власності, кримінально-

правовий та адміністративно-правовий аналіз, а також наукові основи кваліфікації 

злочинів і проступків, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та 

потреб підвищення ефективності їх охорони. 

Сучасний розвиток суспільних відносин вимагає розвію інноваційної 

економіки на засадах активного залучення інтелектуальної власності у процес 

виробництва, роль якої стрімко зростає, демонструючи перевагу інтелектуального 

капіталу над засобами виробництва та природними ресурсами. Враховуючи, що в 

найбільш розвинутих країнах інтелектуальний продукт за оцінками Світового банку 

складає від 60-80% національного багатства, а запровадження у світі нових 

технологій складає сотні мільярдів доларів на рік, Україна має сформувати сучасну 

парадигму інтеграції інтелектуального потенціалу, враховуючи як національну 

специфіку так і міжнародний досвід. Разом з цим, необхідно формування державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності, створення сучасного 

правового поля і запровадженням дієвих механізмів реалізації правових норм у цій 

сфері. 

Відтак фахівцям у галузі юриспруденції для захисту прав на інтелектуальні 

здобутки необхідні належні знання щодо норм національного законодавства та 

міжнародних стандартів у цій сфері для забезпечення належної правової охорони 

об’єктів інтелектуальної власності. 
У зв’язку з цим, в умовах розвитку національного законодавства, 

актуалізуються потреби поглибленого вивчення та опанування здобувачами вищої 

освіти дисципліни, пов’язаної з науковими засадами юридичного аналізу і 

кваліфікації злочинів та адміністративних правопорушень у сфері охорони 

інтелектуальної власності нормами кримінального та адміністративного 

законодавства як необхідних передумов оволодіння професією юриста. 

Специфіка навчальної дисципліни «Публічно-правова охорона 

інтелектуальної власності» як об’єкта вивчення характеризується системою 

властивостей, що являють собою поєднання методологічних і спеціальних положень 

теорії кваліфікації злочинів та адміністративних правопорушень, які базуються на 

ученнях про злочин і адміністративний проступок та їх склади, а також з’ясування 

сутності і змісту їх суспільної небезпечності, шкідливості та протиправності цих 

деліктів, особливостей юридичних конструкцій відповідних правових норм та їх 

реалізації в рамках існуючих інститутів кримінального та адміністративного права. 

Особлива увага приділяється формуванню у студентів здатностей і компетенцій 

щодо застосування норм кримінального і адміністративного законодавства стосовно 

злочинів і адміністративних деліктів, пов’язаних з порушенням прав 
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інтелектуальної власності. 

Опанування даною спеціальною дисципліною публічно-правового циклу 

передбачає поглиблений розгляд теорії і практики юридичного аналізу та 

кваліфікації вказаних злочинів і адміністративних правопорушень, тлумачення 

закону, опанування судовою практикою застосування законодавства щодо 

розглядуваних злочинів і правопорушень, використання відповідних положень 

постанов Пленуму Верховного Суду України, судових правових висновків для 

вироблення вмінь і формування компетенцій щодо правильної кваліфікації та 

розмежування вказаних деліктів у сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

Засвоєння теорії і практики застосування кримінального та адміністративного 

законодавства і міжнародно-правових норм на базі вивчення зазначеної спеціальної 

дисципліни, набуття студентами спеціальних знань, вмінь і компетентностей у цій 

сфері, сприятиме наближенню національного правозастосування до європейських і 

світових правових стандартів, а отже - досягненню задекларованої в Конституції 

України правової держави. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Публічно-правова 

охорона інтелектуальної власності» є складовою дисциплін публічно-правового 

циклу, яка органічно пов’язана з навчальними дисциплінами «Кримінальне право» 

та «Адміністративне право». 

Базою для вивчення навчальної дисципліни «Публічно-правова охорона 

інтелектуальної власності» є знання, отримані студентами після вивчення таких 

навчальних дисциплін, як «Теорія держави і права», «Історія держави і права 

України», «Конституційне право», «Кримінальне право», «Адміністративне право». 

Дисципліна «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» є 

складовою юриспруденції, займає самостійне місце в системі навчальних дисциплін 

та знаходиться у тісному зв'язку з іншими дисциплінами публічно-правового циклу 

(кримінальне процесуальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія, 

криміналістика, міжнародне кримінальне право) і містить систему знань, що слугує 

базою для їх застосування. 

Навчальна дисципліна «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

як складова циклу вільного вибору студентів перебуває у тісному зв'язку з іншими 

дисциплінами цього циклу, а саме: «Особливості договорів щодо розпорядження 

правами інтелектуальної власності», «Особливості експертного дослідження 

об’єктів права інтелектуальної власності» та «Управління інтелектуальною 

власністю». 

Засвоєння матеріалу дисципліни та надбання студентами відповідних знань, 

вмінь і навичок є необхідною передумовою якісного здійснення ними в 

майбутньому функцій судді, прокурора, слідчого, адвоката, юрисконсульта, 

нотаріуса та інших правничих професій на належному професійному рівні. 

При вивченні дисципліни студенти повинні опрацьовувати лекційний 

матеріал, самостійно досліджувати основну і додаткову літературу, 

використовувати судову практику, емпіричні та статистичні матеріали, виступати з 

доповідями, брати участь у дискусії на семінарських і практичних заняттях. 

Поточний і підсумковий контроль здійснюється шляхом: опитування на 

семінарських заняттях; написання студентами модульних контрольних робіт; 

приймання заборгованості з пропущених занять; проведення підсумкового 
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комплексного контролю при складанні студентами заліку. 

Методика оцінювання рівня засвоєння матеріалу навчальної дисципліни 

передбачає використання рейтингової системи оцінювання. 

 

II. Розподіл навчального часу 

 

Розподіл навчального часу дисципліни подано відповідно до робочого 

навчального плану. 

 

 

III. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності щодо: 

– правильного уявлення про поняття, зміст та особливості наукових основ 

кваліфікації злочинів та адміністративних правопорушень у сфері прав 

інтелектуальної власності; 

– оволодіння науково-обґрунтованими знаннями щодо застосування норм 

кримінального та адміністративного законодавства, опанування практичними 

навичками юридичного аналізу злочинів та адміністративних правопорушень у 

сфері прав інтелектуальної власності як підґрунтя дотримання законності, захисту 

прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави; 

– продуктивного засвоєння, відтворення та застосування теоретичних і 

прикладних положень кримінального та адміністративного права щодо кваліфікації 

злочинів і адміністративних правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності під час здійснення професійних функцій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

 історико-правових виток інтелектуальної власності, передумов та 

підґрунтя її зародження; 

 виникнення права інтелектуальної власності; 

 початку формування законодавства щодо регулювання прав 

інтелектуальної власності; 
 тенденцій та особливостей формування англо-американської і 

континентальної систем охорони прав інтелектуальної власності; 

Форма 

навчання 

Кредитні 

модулі 

Усього 
Розподіл навчального часу за 
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 формування засад міжнародного права інтелектуальної власності; 

 особливостей сучасної системи публічно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності в Україні; 

 проблем визначення родового (видового) об’єкта злочинів та 

адміністративних правопорушень, що вчиняються у сфері інтелектуальної 

власності; 

 системи кримінально-правових та адміністративно-правових норм, що 

забезпечують охорону прав у сфері інтелектуальної власності; 

 ролі об’єкта та предмета злочинів і адміністративних правопорушень у 

формуванні системи норм з охорони прав інтелектуальної власності; 

 галузевого та міжгалузевого законодавства і підзаконних нормативних 

актів, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності; 

 загальних правил кваліфікації злочинів та адміністративних 

правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

 окремих інститутів кваліфікації злочинів та адміністративних 

правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

уміння: 

– застосовувати теоретичні положення основ наукової кваліфікації злочинів 

та адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності; 

– точного встановлення та юридичного закріплення відповідності ознак 

вчиненого суспільно небезпечного діяння з ознаками складу злочину, та 

адміністративного проступку з ознаками складу правопорушення, передбачених 

конкретними кримінально-правовими або адміністративно-правовими нормами; 

– здійснення системного аналізу і застосування при кваліфікації суспільно 

небезпечних діянь та адміністративних правопорушень відповідних кримінально-

правових та адміністративно-правових норм; 

– застосування правил кваліфікації суспільно небезпечних діянь та 

адміністративних правопорушень при використанні відповідних положень при 

конкуренції загальної і спеціальної норм, при конкуренції частини і цілого, при 

конкуренції кваліфікуючих чи пом'якшуючих ознак складу злочину тощо;  

– відмежування злочинів та адміністративних правопорушень у сфері прав 

інтелектуальної власності від суміжних деліктів; 

– застосовувати судову практику щодо кваліфікації злочинів та 

адміністративних правопорушень у сфері охорони прав інтелектуальної власності; 

– кваліфікації злочинів та адміністративних проступків, пов’язаних з 

порушенням авторського права, суміжних прав, прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію та іншими, передбаченими законодавством правами 

на об’єкти прав інтелектуальної власності; 

досвід: 

– дослідження судової практики в кримінальних та адміністративних 

провадженнях, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності та наданням 

належної правової оцінки щодо їх кваліфікації; 

– поєднання доктринальних і прикладних положень кримінального та 

адміністративного права при кваліфікації суспільно небезпечних діянь та їх окремих 
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категорій, зокрема пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності. 

–  теоретичного осмислення суперечностей, колізій та інших складних 

питань кваліфікації суспільно небезпечних діянь та адміністративних 

правопорушень, навичок їх вирішення та належного обґрунтування; 

– здійснення алгоритмічного аналізу злочинів та адміністративних 

правопорушень (завдань, судових рішень, прецедентів тощо) у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності та визначення їх юридичної оцінки як результату 

кваліфікації; 

– набуття здатностей самостійного удосконалення професійного рівня та 

підвищення професійної компетентності у сфері публічно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності. 

 

IV. Зміст навчального матеріалу 
 

Денна форма навчання 
 

1. Лекційні заняття 
 

№

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу 

та завдання на СРС) 

1 Тема 1.1. Інтелектуальна власність як об’єкт публічно-правової 

охорони 

Інтелектуальна власність у національному законодавстві України та її 

охорона як важливий напрямок регулювання суспільних відносин. 

Історико-правові витоки охорони творчої діяльності (Древній Рим, 

Стародавня Греція). Зародження елементів авторського права. Розвиток 

інтелектуального потенціалу суспільства на засадах меценатства 

(Відродження). 

XV століття – період визнання права власності на результати творчої 

діяльності. Перші патенти на винахід у Флоренції (1421 р.), патенти 

Генріха VI в Англії (1449 р.). Перший правовий акт визнання існування 

інтелектуальної власності (Декларація (Хартія) Венеціанської 

республіки (1474 р.). Зміна системи привілеїв законами, якими 

визнається авторське право. 

Указ Марії Тюдор (Англія, 1557 р.) про монополію на 

книгодрукування і книготоргівлю в країні (copyright) та інститути 

авторського і патентного права у Статуті про монополії Якова I (Англія, 

1624 р.). Патентне право в Епоху Просвітництва. Перші закони з 

авторської та патентної діяльності Статут королеви Анни (Англія, 1710 

р.) та охорона опублікованого твору. 

Патентні та авторські закони, прийняті в США, Франції та інших 

європейських країнах. Поява ринку права на видання. Право автора на 

літературні твори у Франції (Закони 1791 і 1793 рр.) і гарантії захисту 

всіх форм творчості. Патентний закон 1791 року про власність на 

творчу діяльність.  
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Видача привілеїв на винаходи в Російській імперії (середина 

XVIII ст.). 

Походження поняття «інтелектуальна власність» у французькому 

законодавстві кінця XVIII століття. Закон про авторське право в США 

(1790 р.) і закон про патенти (1792 р.). Закон про патенти (ФРН, 

1877 р.). 

Виникнення понять «виняткові права», «інтелектуальні права», 

«охорона промислових прав» і т. п.) як прав особливого роду. 

Особливості англо-американської і континентальної систем 

авторського права. Школа природного права. У центрі континентальних 

авторсько-правових систем знаходиться захист творця, в той час як 

англо-американська система авторського права націлена на охорону 

твору як такого. Зближення вказаних систем у ХХ столітті. 

Початок формування міжнародного права інтелектуальної власності 

в кінці XIX ст. (Паризька, Бернська, Женевська конвенції). 

Оновлення патентного законодавства у другій половині XX ст. у 

патентних законах Нідерландів (1963 р.), країнах Скандинавії (1967 р.), 

ФРН (1967 р.), Франції (1968 р.), Японії (1970 р.), Англії (1977 р.), а 

також Італії, Канади, США. 

Розвиток права інтелектуальної власності в Україні на теренах 

Російської імперії. Видача привілеїв на монопольне виробництво 

окремих товарів згідно із Законом «Про привілеї на різні винаходи і 

відкриття в мистецтві і ремеслах» (1812 р.). 

«Положення про право власності на фабричні рисунки і моделі» 

(1864 р.) як складова Статуту про промисловість. «Положення про 

авторське право» (1911 р.). 

Радянська доба інтелектуального права. Декрет ЦВК «Про державне 

видавництво» (1917 р.). Ліквідація системи патентної охорони після 

Жовтневої революції (Декрет від 30.06.1919 р.). 

СРСР як монополіст інтелектуального фонду націй. Приєднання 

СРСР до міжнародних актів (1965 р, 1973 р., 1995 р.) з прав 

інтелектуальної власності. Приєднання УРСР до Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) 26.04.1970 р. та участь у 

Міжнародному (Паризькому) союзі з охорони промислової власності та 

Міжнародному (Бернському) союзі з охорони літературних і художніх 

творів. 

Постанова Ради Міністрів СРСР «Про промислові зразки» (1965 р.). 

«Положення про промислові зразки» наближене до міжнародних 

стандартів (1981 р.). Закони СРСР «Про винаходи в СРСР» та «Про 

промислові зразки» (1991 р.). 

Розбудова національної системи правової охорони сфери 

інтелектуальної власності з початком незалежності України. 

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Закон 

України «Про власність» від 7.02.1991 р., «Про авторське право і 
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суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на промислові 

зразки» від 15.12.1993 р. та інші. 

Налагодження Україною зв’язків і співробітництва зі світовою 

спільнотою та міжнародними організаціями (ВОІВ) у сфері 

інтелектуальної власності. Становлення інформаційного суспільства, 

розвій високих технологій як нагальна потреба щодо охорони 

інтелектуальних продуктів та правова політика в сегменті 

інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – стратегічний 

чинник конкурентоспроможності економіки, розвитку 

високотехнологічних галузей виробництва, кваліфікованості робочої 

сили і досягнення високих стандартів життя в Україні. 

Походження поняття «інтелектуальна власність» та теорії права 

інтелектуальної власності як природного права. 

Створення в Україні системи охорони прав інтелектуальної 

власності. Курс на інтеграцію до ЄС і вступ до Світової організації 

торгівлі та захист прав на об’єкти авторських і суміжних прав та 

об’єкти промислової власності. 

Інтелектуальна власність у законодавстві України. Статут ВОІВ про 

«інтелектуальну власність». Зміст права інтелектуальної власності та її 

об'єкти. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності Конституцією України, 

цивільним, господарським, митним, адміністративним, кримінальним 

законодавством, процесуальними кодексами та спеціальними законами, 

міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності. 

Необхідність створення Національної системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні та її основні напрямки. 

Витоки і ґенеза права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність у національному законодавстві України в її 

сучасній інтерпретації є відносно новим поняттям, водночас її охорона 

– один із важливих напрямків регулювання суспільних відносин, що 

забезпечує збереження та розвиток творчого потенціалу людства. 

Суспільна цінність творів науки, мистецтва й інших видів творчості 

визнавалась протягом свідомої історії людства. Зокрема, вже у 

Древньому Римі почали зароджуватися окремі елементи авторського 

права, хоча спеціального законодавства щодо інтелектуальної власності 

не існувало. В Стародавній Греції були відомі правила подібні до 

сучасного права автора на недоторканність його твору. Так, підлягали 

обов'язковому збереженню тексти трагедій для контролю за їх 

виконанням на сцені у виставах щодо запобігання перекрученню 

авторського задуму. Творіння мислителів того часу (Есхіл, Софокл) 

презентувались публіці в оригіналі. Деякі ознаки права власності на 

твори мистецтва, а також гонорар як форма оплати творчої праці вже 

були відомі римському праву. 



11 

 

  

Запозичення чужого твору чи його спотворення засуджувалися ще за 

часів античності. Хоча при цьому літературний твір, написаний на 

чужому письмовому матеріалі, належав не автору, а власнику 

написаного матеріалу. Разом з цим, правового оформлення творчості та 

її матеріального заохочення у належному вигляді не існувало, оскільки 

не існувало торгівлі інтелектуальними продуктами, які на той час не 

розглядалися об'єктами ринкових відносин. 

Розвиток господарської діяльності і культури людства відбувався 

еволюційним шляхом. Не випадково навіть видатні постаті того часу 

(Цицерон, Нестор, Спіноза та ін.) не одержували прибутків за творчу 

діяльність. Пізніше інтелектуальний потенціал в суспільстві отримав 

розвиток на засадах меценатства, особливо в епоху Відродження. 

Прикладом є творчість митців-титанів (Леонардо да Вінчі, 

Мікеланджело, Рафаель Санті). Творчість цих митців пов’язана з 

прихильністю правителів того часу (Медичі, папа Юлій II, папа Сікст 

IV й ін.). Меценатство в інтелектуальної сфері було поширене до кінця 

XVIII ст., при цьому служителі мистецтва за свою творчу працю 

отримували оплату як придворні. 

Необхідно відзначити, що творчі продукти значною мірою 

стосувалися технічних винаходів, які існували до початку розвитку 

капіталістичної промисловості. Значна їх кількість була винайдена на 

початку цивілізації і супроводжує людство протягом всієї його історії. 

Зокрема, колесо, сонячний годинник, водопровід, гідравлічні пристрої, 

знаряддя різних ремесел, засоби гужового та водного транспорту, різні 

види озброєння були винайдені ще до н.е., проте повільні темпи 

технічного прогресу на докапіталістичних стадіях розвитку суспільства, 

відсутність належних комунікацій та правового регулювання не 

сприяли встановленню суб’єктів технічних винаходів та їх поширенню. 

У літературі відзначається, що перший у світі патент на винахід був 

виданий в 1421 р. міською управою Флоренції на ім'я Філіппо 

Брунеллески, який винайшов корабельний поворотний кран. У свою 

чергу, відомий з найдавніших з усіх патентів Англії був наданий 

Генріхом VI у 1449 р. вихідцю з Фламандії Джону з Ютімана на 

виготовлення кольорового скла для вікон Ітонського коледжу. 

Першим правовим актом визнання існування саме інтелектуальної 

власності іноді вважають Декларацію Венеціанської республіки від 

19.03.1474 р., згідно з якою будь-яка особа, що зробила машину, яка 

раніше не застосовувалася на території держави, отримувала привілей, 

за яким всім іншим заборонялося протягом 10 років виготовляти такі 

пристрої.  

Таким чином, власність на результати творчої діяльності реально 

визнається з XV століття. Венеціанська республіка першою стала 

визнавати результати творчої діяльності товаром, а відтак набуття права 

власності його автором. При цьому винахід повинен бути оригінальним, 
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новим і мати промисловий характер. 

Поступово система привілеїв змінюється законами, якими за 

авторами визнається право на монопольне використання належних їм 

творів і технічних новацій протягом встановленого терміну. 

З винаходом друкарського верстата (1448 р.), появою перших газет і 

журналів (Франція, 1665 р.) з'явилися передумови економічного обігу, а 

відтак торгівлі об’єктами інтелектуальної діяльності. 

У 1557 р. англійська королева Марія Тюдор видала указ про 

наділення британської друкарської гільдії (Stationers Company) 

монополією на книгодрукування і книготоргівлю в країні, згідно з яким 

книготорговець цієї гільдії, який купив книгу у автора і зареєстрував її в 

спеціальному реєстрі, ставав повноправним власником права на 

друкування (copyright). Це право могло бути продано чи передано 

іншому книгопродавцю цієї гільдії як й інші права.  

Поява інститутів авторського і патентного права пов’язана з Епохою 

Просвітництва, коли на теренах Англії були прийняті перші закони з 

цих видів діяльності. Так, «Статут про монополії» (1623 р.) забороняв 

жалувати привілеї, за винятком привілеїв на нові методи виробництва. 

Той, хто створив і застосував технічне нововведення, отримував право 

монопольного користування протягом 14 років вигодами і перевагами, 

що доставляються таким нововведенням. 

У 1710 р. в Англії був прийнятий «Статут королеви Анни», який 

містив один з важливих принципів авторського права – принцип 

«копірайт» – право на охорону опублікованого твору, заборона його 

тиражування без згоди автора. Автору надавалося виключне право на 

публікацію твору протягом 14 років з моменту його створення і 

можливість продовження цього терміну ще на 14 років за життя автора. 

Після закінчення цього терміну твір ставав суспільним надбанням. Це 

вважають прикладом компромісу інтересів письменників, 

книговидавців і читачів. 

Пізніше патентні та авторські закони були прийняті в США, Франції 

та інших європейських країнах. Набув поширення ринок права на 

видання літературних і постановку драматичних творів. Торгівля 

книгами, і пов'язана з нею торгівля авторськими правами, набули 

значного поширення. 

Видача привілеїв на винаходи в Росії почалася в середині XXIII ст., а 

перша з них була видана в 1748 року. Прототипом патенту вважають 

виданий у 1752 р. проф. М. В. Ломоносову привілей на виробництво 

різноманітного скла й інших галантерейних речей. У привілеї 

позначалися кілька основних принципів патентного права: монополія 

виробника, право на використання патенту і отримання відповідної 

винагороди, терміновість патенту. 

Право автора на літературні твори було остаточно визнано у Франції 

і отримало розвій завдяки буржуазній революції 1789 року. Закони 1791 
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та 1793 років гарантували захист усіх форм творчості, зокрема 

літературної, драматичної, музичної при відтворенні їх всіма відомими 

тоді методами. Зокрема у Патентному законі 1791 р. наголошувалося, 

що будь-яка нова ідея, що може бути корисною для суспільства, 

належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав людини не 

розглядати новий промисловий винахід як власність його творця. 

Результатом такого підходу стало закріплення у французькому 

законодавстві понять літературної та промислової власності. Саме це 

положення вважають підґрунтям поняття «інтелектуальна власність». 

Конституція США 1787 р. давала Конгресу право заохочувати 

розвиток наук і корисних мистецтв за допомогою видачі на обмежені 

періоди часу авторам і винахідникам виняткових прав на їх твори і 

відкриття. Ця норма й сьогодні є основоположною при розгляді 

патентних і копірайтних тяжб. На її підставі в 1790 р. був прийнятий 

закон про авторське право, а в 1792 – закон про патенти. 

Ідея про авторське право як «священний вигляд власності» отримала 

своє закріплення в законах декількох штатів США. Так, в законі штату 

Массачусетс від 17.03.1789 р. вказувалося, що «немає власності, яка 

належить людині більше, ніж та, яка є результатом його розумової 

праці». 

Близькі до цього конструкції були закріплені в законодавстві 

багатьох інших країн. 

Поряд з конструкцією у вигляді прав промислової власності, 

літературної, наукової, художньої або іншої інтелектуальної власності, 

в праві ряду країн широко застосовуються щодо прав на результати 

інтелектуальної діяльності категорії «виняткові права», «інтелектуальні 

права», «охорона промислових прав» і т. п. як права особливого роду. 

Законодавче забезпечення інтелектуальної власності розвивалося 

поступово. Слід констатувати, що в XIX столітті авторське право 

французького зразка послужило моделлю для інших країн 

континентальної Європи, що відображено в Загальній декларації прав 

людини (1948 р.): «Кожен має право на захист її моральних прав і 

матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або 

художніх праць, автором яких він є». 

Певні відмінності пов'язані з існуванням англо-американської і 

континентальної систем авторського права. Після того, як у XVIII 

столітті охорона творів стала визнаватися не привілеєм, а правом, 

заснованим на законі, з цього приводу виникли два напрями. 

Перший – школа природного права – римсько-правова традиція: твір 

належить автору в силу факту його створення, його охорона 

поширювалася як на майнові, так і на особисті немайнові права авторів. 

Отже закони лише закріплювали природно існуючі права людини, а в 

центрі правової охорони перебувала особа. 

Тим часом у країнах загального права, головним чином у США і 
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Великій Британії, визнавалося передбачене загальним правом 

безстрокове право, засноване на «природному праві власності». Писані 

закони не кодифікували «природне право», а просто замінили його, 

спочатку представивши майнові права у вигляді термінового 

виняткового права на відтворення. Метою закону визнавався, 

насамперед, захист майнових прав творців і видавців, які набували 

права у першого творця або у його правонаступників. Таким чином, 

творці могли поступатися всіх своїх прав на твір в обмін на грошову 

винагороду. Такий підхід за суттю мало чим відрізнявся від старої 

системи привілеїв. 

Згідно із законом США про авторське право отримують захист такі 

види творів, які в країнах континентального авторського права часто 

охороняються на підставі систем суміжних прав, зокрема виконавці 

аудіовізуальних творів вважаються авторами. Охорона за англо-

американською системою поширюється на твір незалежно від категорії 

його правовласника. 

Охорона ж за континентальною системою авторського права 

заснована на цивільному праві, її основна ідея полягає в тому, що твори 

є продуктом творчої діяльності та нерозривно пов'язані з особистістю їх 

творців. 

Внаслідок такого підходу законодавство ряду країн, які 

дотримуються континентальної системи, не поширювало авторсько-

правову охорону на юридичні особи. У центрі регулювання 

континентальних авторсько-правових систем знаходиться захист творця 

твору, в той час як англо-американська система авторського права 

націлена на охорону твору як такого. 

У ХХ столітті велике значення набуло питання про міжнародну 

охорону авторських прав. Це призвело до зіткнення двох систем та їх 

концепцій, але поступово відбувається їх зближення. Так, США 

довелося переглянути своє законодавство про авторське право з метою 

захисту немайнових прав творців. Поступово почали визнаватися 

особисті немайнові права авторів як предмет правової охорони. У свою 

чергу, континентальні держави стали забезпечувати охорону 

юридичним особам, які здійснюють фінансування творчої діяльності, 

визнаючи необхідність такої охорони, наприклад, для ефективної 

експлуатації кінопродукції. 

До виникнення патентного права кожен міг скористатися винаходом, 

зробленим іншим. У результаті ні автор твору, ні винахідник технічних 

нововведень, ні той, хто оплачував його працю, часто не отримували 

ніяких економічної вигоди від своєї діяльності. Такий стан гальмував 

технічний прогрес, що перешкоджало поширенню культурних 

цінностей. Слід було домогтися, щоб кожна зацікавлена особа могла 

реалізувати свої матеріальні інтереси через ринковий механізм. 

З розвитком цивілізації відкрилися комерційні можливості для 
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експлуатації результатів інтелектуальної діяльності, виникла потреба в 

здійсненні державою регулюючої, координуючої, законодавчої функцій 

в цій галузі, в забезпеченні внутрішньодержавної захисту та 

міжнародно-правової охорони «інтелектуальних прав». Найбільш 

важливим завданням було чітке визначення того, хто на що має право. 

Розв’язання такого завдання могла забезпечити тільки держава. 

Здійснення правового регулювання, встановлення правил, порядку 

людської поведінки, правомірних способів досягнення законних цілей – 

і подальше підпорядкування людської поведінки цим правилам, 

забезпечення їх охорони, що мають відповідати вимогам цивілізованих 

суспільних відносин. Пізніше таке право власності було встановлено в 

інших країнах. Так виникла система «інтелектуальної власності». 

У XIX-XX століттях, поряд з узагальненим найменуванням, 

«виняткові права» стали називатися «літературною», «науковою», 

«художньою», «промисловою» або «інтелектуальною власністю». Іноді 

вживаються й інші поняття, зокрема такі як «охорона промислових 

прав», «право нематеріальних благ» або «право на духовне благо» та ін. 

З кінця XIX століття починає формуватися міжнародне право 

інтелектуальної власності. Приймаються акти, що регулюють право 

інтелектуальної власності у відносинах між різними державами 

(Паризька, Бернська, Женевська конвенції). Наприкінці XX століття 

гостро постало питання оплатного використання відносин 

інтелектуальної власності. 

Новий етап оновлення патентного законодавства відбувся у другій 

половині XX ст. у нових або змінених патентних законах Нідерландів 

(1963 р.), країнах Скандинавії (1967 р.), ФРН (1967 р.), Франції (1968 

р.), Японії (1970 р.), Англії (1977 р.), а також суттєво змінених нормах 

патентного права Італії, Канади, США. 

Право інтелектуальної власності на теренах Російській імперії 

формується дещо пізніше від інших країн. Зокрема патентне право в 

Україні почався з видачі окремим особам привілеїв на монопольне 

виробництво окремих товарів згідно з Законом «Про привілеї на різні 

винаходи і відкриття в мистецтві і ремеслах» (1812 р.), що видавалися 

терміном на 3, 5 і 10 років. Перевірка винаходів на новизну не 

здійснювалася до 1833 року, а з 1870 року їх стали видавати лише за 

підписом Міністра фінансів. 
В 1864 році було прийнято Положення про право власності на 

фабричні рисунки і моделі, яке увійшло до Статуту про промисловість 
Зводу Законів і закріплювало виняткові права за творцем рисунка чи 
моделі на їх використання терміном від 1 до 10 років, призначених для 
відтворення в заводських, фабричних і ремісничих виробах.  

У «Положенні про привілеї на винаходи і вдосконалення» з 1896 р. 
надається більш чітке поняття «патентоспроможності винаходу», який 
повинен стосуватися галузі промисловості та мати істотну новизну. 
Привілеї на винаходи видавалися міністром торгівлі і промисловості 
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після експертизи заявок, діяли 15 років і могли вільно відчужуватися їх 
володарями та передаватися у спадок. 

Так, у 1911 р. прийнято «Положення про авторське право», що 

регламентувало права авторів творів на досвіді західноєвропейських 

зразків законодавств.  

У 1917 р. був прийнятий Декрет ЦВК «Про державне видавництво», 

який визначав державну монополію строком не більше ніж на 5 років на 

твори, що підлягають виданню. 

Разом з цим, відзначається, що за радянської доби навіть 

спеціального терміну на позначення права інтелектуальної власності, 

визнання її авторства в законодавстві СРСР закріплено не було, хоча 

авторське право поряд з винахідницьким існувало і визнавалося як 

суб’єктивне право творця. Фактично протягом десятиліть права на 

результати інтелектуальної діяльності в СРСР належали лише державі, 

яка через свої інституції розпоряджалася інтелектуальним фондом 

багатьох нації і народів. Радянська ідеологія навіть намір продати плоди 

своєї творчості за кордон розглядала як зраду батьківщині. 

Після приєднання СРСР до міжнародних актів право інтелектуальної 

власності стало поступово долучатись до норм міжнародного права. 

Так, 26.04.1970 р. Україна (УРСР) приєдналася до ВОІВ і в нинішній 

час є учасницею Міжнародного (Паризького) союзу з охорони 

промислової власності та Міжнародного (Бернського) союзу з охорони 

літературних і художніх творів. 

Разом з цим, розбудова національної системи правового 

регулювання, охорони, захисту і забезпечення сфери інтелектуальної 

власності, обумовлена новими соціальними, економічними, 

політичними і правовими реаліями, розпочалася в 90-х роках XX 

століття з початку незалежності України. 

Крім того, докорінна зміна соціально-економічних відносин, 

пов’язаних із входженням України в ринкову економіку, обумовила 

певне руйнування існуючої на теренах радянської держави системи 

охорони прав інтелектуальної власності, втягнення її фахівців у процеси 

розподілу власності, зокрема і в зазначеній царині при обслуговуванні 

шахраїв, які відкрили нові можливості полювання на результати чужої 

інтелектуальної власності. 

Водночас перехідний період до ринку вже на початку вимагав 

радикальних змін у регулюванні найбільш важливих суспільних 

відносин, а отже одним з базових документів того часу став Закон 

України «Про власність» від 7.02.1991 р. (на сьогодні втратив чинність), 

ст. ст. 13, 40-42 якого визначали об’єкти та суб’єктів інтелектуальної 

власності на теренах України. 

Було прийнято ряд спеціальних законів, якими врегульовано 

правовідносини у сфері інтелектуальної власності: «Про авторське 

право і суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про охорону прав на 
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винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на 

промислові зразки» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на сорти рослин» 

від 21.04.1993 р., пізніше «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» від 5.11.1997 р., «Про видавничу справу» від 5.06.1997 р., 

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. та ін. 

Разом з цим у 1992-1993 рр. Україна активно включилася в процес 

налагодження міжнародних зв’язків з метою розширення 

співробітництва зі світовою спільнотою і міжнародними організаціями, 

зокрема ВОІВ, та як наслідок – входження до цивілізованого розвитку 

правовідносин у цій важливій сфері. 

Подальший бурхливий розвиток науково-технічного прогресу в 

умовах становлення інформаційного суспільства, розвію високих 

технологій, нагальної потреби щодо охорони комп’ютерних програм, 

баз даних та багатьох інших інтелектуальних продуктів підтвердив 

правильність обраного курсу державної правової політики в сегменті 

інтелектуальної власності. 

Загальне поняття права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність – це стратегічний чинник 

конкурентоспроможності економіки, розвитку високотехнологічних 

галузей промисловості, кваліфікованості робочої сили та досягнення 

високих стандартів життя в Україні. 

Походження терміну «інтелектуальна власність» пов'язується з 

французьким законодавством кінця XVIII століття. Спочатку 

вважалося, що патент або виключне право на використання твору 

представляють собою договір між суспільством і винахідником 

(автором): суспільство захищає правовласника, гарантуючи йому 

винагороду за оприлюднення винаходу (твори мистецтва) і 

погоджуючись забезпечувати його безперешкодне і монопольне 

використання в промислових або комерційних цілях. 

Право інтелектуальної власності має розглядатися як природне 

право, а не як право, засноване на законі. Саме на теорію природного 

права спиралася традиція пропрієтарного підходу до авторського і 

патентного права, яка отримала розвиток у працях французьких 

філософів-просвітителів. Відповідно до цієї теорії право творця 

творчого результату, літературного твору чи винаходу є його 

невід'ємним, природним правом, виникає із самої природи творчості й 

існує незалежно від визнання цього права державою. При цьому у 

творця виникає право на досягнутий ним результат, що розглядалося як 

аналогічне праву власності на створеною нею матеріальну річ. 

Створення в Україні ефективної системи охорони прав 

інтелектуальної власності є вимогою часу, адже незалежна країна 

повинна мати потужний економічний базис, який характеризується 
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постійним розвитком. У цьому контексті незалежна економічна 

структура потребує виваженої державної політики у сфері охорони 

права інтелектуальної власності. 

Проголошений Україною курс на інтеграцію до Європейського 

Союзу і вступ до Світової організації торгівлі потребує забезпечення 

захисту прав на об’єкти авторських і суміжних прав та об’єкти 

промислової власності на рівні економічно розвинутих країн. 

Під інтелектуальною власністю слід розуміти об'єкти, які є 

результатами творіння людського розуму, людського інтелекту, творчої 

та інтелектуальної діяльності, що представляють комплекс прав, які 

мають корисність для суспільства. 

Статут ВОІВ передбачає, що «інтелектуальна власність означає 

творіння людського розуму: винаходи, літературні та художні твори, 

символіку, назви, зображення та зразки, які використовуються в 

торгівлі». 

У вітчизняному законодавстві визначення інтелектуальної власності 

міститься у ст. 418 «Поняття права інтелектуальної власності» 

Цивільного кодексу України (Книга 4 Право інтелектуальної власності, 

Гл. 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності): 

1. Право інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права 

інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 

2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові 

права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної 

власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної 

власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 

3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може 

бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 

здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 

До об'єктів права інтелектуальної власності ст. 420 ЦК України 

відносить: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; 

компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, 

передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, 

породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні 

таємниці. 

Отже, таким чином можна виділити основні ознаки інтелектуальної 

власності: результат інтелектуальної діяльності; діяльність у різних 

видах творчості; наявність специфічних і невідчужуваних прав; 

ідеальна природа; виникнення з моменту реєстрації або одночасно з 

появою її результату. 

Право інтелектуальної власності як об’єкт публічно-правової 
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охорони 

Дієвими важелями охорони прав інтелектуальної власності мають 

бути засоби, спрямовані на захист інтересів авторів та інших творців 

інтелектуальних продуктів шляхом створення ефективної системи 

охорони цього виду власності в Україні правовими засобами. 

Беззастережно, що інтелектуальний потенціал суспільства є 

важливим підґрунтям для інноваційної моделі розвитку держави, її 

сучасних соціально-економічних трансформацій, забезпечення 

конкурентоспроможності на світовому рівні. Впровадження найбільш 

ефективних результатів цієї діяльності повинно забезпечити 

перспективи підйому національної економіки, створення нових робочих 

місць, розвиток нових галузей високих технологій. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності в сучасному світовому 

вимірі стрімко набувають усе більшої актуальності не лише у 

економічному, а й в політичному сегменті, що вимагає їх вирішення на 

належному правовому рівні. 

Регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності 

в Україні забезпечується положеннями Конституції України, 

цивільного, господарського, митного, кримінального, адміністративного 

законодавства, процесуальними кодексами і спеціальними законами, а 

також багатьма міжнародними договорами, предметом яких виступають 

правові відносини у сфері інтелектуальної власності. 

Сучасна система регулювання та охорони суспільних відносин 

інтелектуальної власності на національному рівні почала своє 

формування з початку доби незалежності, коли Україна, виборовши 

незалежність та суверенітет, стала повноцінним суб’єктом серед інших 

країн світової спільноти, набувши компетенцій у сфері протидії 

порушенням прав інтелектуальної власності, а відтак потреб її охорони 

та захисту. 

Конституція України (ст. 54) гарантує громадянам свободу 

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. Кожний має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. 

Охорону прав інтелектуальної власності в Україні можна вважати 

розпочатою з минулого століття, адже певні норми різних галузей 

законодавства застосовувались на теренах України і за часів радянської 

доби. Разом з цим, слід визнати, що реалії сьогодення, пов’язані з 

докорінною зміною суспільно-економічних відносин, процеси 

криміналізації, корупції, низький рівень правосвідомості і правової 

культури населення, зубожіння певної частини населення та інші 

фактори обумовлюють поширення порушень авторських і суміжних 



20 

 

  

прав, а також прав на інші продукти інтелектуальної власності. 

Чинне законодавство України щодо інтелектуальної власності 

заклало свого часу підґрунтя щодо правової охорони прав 

інтелектуальної власності. Водночас законодавча діяльність у цьому 

напрямку потребує подальшого розвитку. 

У першу чергу слід відзначити відсутність основ національного 

законодавства щодо охорони інтелектуальної власності в Україні, а 

відтак невизначеність економічних, організаційних, правових й інших 

засад функціонування та розвитку національної системи охорони 

інтелектуальної власності країні та діяльності її суб'єктів. 

Відтак, існуючий комплекс норм чинного законодавства, що 

застосовується при охороні прав інтелектуальної власності, залишається 

не завжди ефективним, не має спеціалізованих судів і кваліфікованих 

суддів у цій сфері, очевидним є брак державних коштів на патентування 

і здійснення реєстраційних процедур за кордоном та відсутність 

належних знань й інформації про порядок захисту інтелектуальної 

власності за межами України. 

Зазначені й інші фактори поки що не повною мірою сприяють 

розбудові державної політики у вказаній сфері, створенню належних 

умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, стимулюванню 

використання об'єктів права інтелектуальної власності в інноваційній 

діяльності й підвищенню поваги до цього виду власності в країні. Адже 

останніми роками обсяг науково-технічних робіт у ВВП України 

становить за рівнем лише 0,62 %, при європейському – 2,01% та 

світовому – 2,17%. 

Для розв’язання існуючих проблем необхідно створення 

національної системи охорони інтелектуальної власності в державі, 

тобто сукупності законодавчих, структурних і функціональних 

інститутів, які в комплексі можуть забезпечити формування і реалізацію 

державної політики у сфері охорони інтелектуальної власності, сприяти 

забезпеченню суспільства у розвитку інтелектуального, творчого, 

науково-технічного потенціалу нації, а отже розвитку інноваційної 

економіки. 

Субстрат національної системи охорони інтелектуальної власності 

повинні складати її суб’єкти, а також матеріальні, технічні, 

інформаційні ресурси та законодавство держави у сфері інтелектуальної 

власності. 

З огляду на це може бути підтримана пропозиція фахівців 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та науковців 

НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України щодо прийняття Закону України «Про Національну систему 

охорони інтелектуальної власності в Україні». Проект цього закону 

поряд з визначенням основних, фундаментальних засад створення 

національної системи охорони інтелектуальної власності повинен 
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передбачати весь комплекс питань, які забезпечать розвиток 

вітчизняного правового поля у цій сфері, основні напрями його 

вдосконалення, і зокрема заходи щодо посилення публічно-правової 

охорони прав інтелектуальної власності в Україні. 

У зв’язку з цим доцільно визначити основні напрямки вдосконалення 

сегменту публічно-правової охорони прав інтелектуальної власності в 

Україні, а саме: 

– забезпечення подальшого розвитку теоретико-методологічних засад 

охорони прав інтелектуальної власності галузями публічного права 

України; 

– удосконалення цивільного, господарського, адміністративного, 

митного, податкового, кримінального й інших галузей національного 

законодавства з огляду на створення самостійної системи норм, 

спрямованої на охорону прав інтелектуальної власності; 

– усунення колізій та суперечностей між окремими галузями 

законодавства і нормативними підзаконними актами, що регулюють 

суспільні відносини інтелектуальної власності; 

– передбачення серед компетенцій Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності здійснення узагальнень судової практики та 

необхідних роз’яснень щодо застосування адміністративного, 

кримінального та інших галузей законодавства у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності; 

– покращення координації діяльності правоохоронних органів з 

метою створення цілісної системи забезпечення дотримання 

законодавства про охорону інтелектуальної власності. 

Реалізація цих та інших пропозицій у зазначеній сфері сприятиме 

подальшому розвитку та вдосконаленню системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні, слугуватиме економічному 

розвитку й піднесенню її міжнародного авторитету. 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 

допоміжна: 91, 96, 107, 109, 111, 114, 116, 119, 124-126, 128, 129. 

Завдання на СРС: 

1. Що було витоками права інтелектуальної власності, де вони 

виникли та що було їх підґрунтям? 

2. Яким був вплив меценатства на формування майбутнього 

інституту прав інтелектуальної власності? 

3. Де й на що були видані перші патенти права інтелектуальної 

власності?  

4. З якими законодавчими актами пов’язано походження прав 

інтелектуальної власності? 

5. У чому особливості англо-американської і континентальної 

систем права інтелектуальної власності? 

6. Які міжнародно-правові документи визначили формування 

міжнародного права інтелектуальної власності? 
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7. Як відбувалося становлення інституту прав інтелектуальної 

власності на теренах України? 

8. Як формується процес врегулювання публічно-правової охорони 

прав інтелектуальної власності в сучасній Україні? 

9. У чому особливості сучасної системи публічно-правової охорони 

прав інтелектуальної власності в Україні?  

10. Якими є основні напрямки вдосконалення публічно-правової 

охорони права інтелектуальної власності в Україні? 

 

2 Тема 1.2. Поняття публічно-правової охорони інтелектуальної 

власності та її види у сучасному вимірі 

Положення Конституції України про регулювання правовідносин у 

сфері прав інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 54 та 

ін.). Право кожного громадянина на свободу творчості та результати 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності, захист інтелектуальної 

власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 

Норми цивільного, кримінального, адміністративного, митного, 

господарського законодавства України щодо охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Конституційні гарантії наведених прав, свобод та законних інтересів 

громадян у національному законодавстві та підзаконних нормативних 

актах щодо регулювання та охорони прав інтелектуальної власності. 

Розуміння, тлумачення і застосування в теорії та на практиці термінів 

«охорона», «забезпечення» та «захист» прав інтелектуальної власності 

та їх значення у законотворчій, правозастосовній та профілактичній 

діяльності, спрямованій на вирішення завдань запобігання 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. 

Поняття «охорони» прав інтелектуальної власності як системи норм, 

що передбачають відповідальність та заходи примусового впливу за 

порушення встановленого порядку функціонування суспільних 

відносин у зазначеній сфері. Охорона як спосіб захисту інтелектуальної 

власності від недобросовісної конкуренції та незаконного відчуження. 

Спорідненість і самостійне значення понять «охорона», «захист» і 

«забезпечення». 

Галузі публічного права, які характеризуються найбільш 

концентрованими заходами впливу на суб’єктів, які вчиняють 

правопорушення проти творчої діяльності учасників процесу створення 

продуктів інтелектуальної власності. 

Виокремлення серед існуючих публічно-правових видів охорони 

прав інтелектуальної власності тих, що вживаються до суспільно 

небезпечних діянь (злочинів), а також адміністративних правопорушень 

(проступків), які заподіюють у цій сфері шкоду людині, суспільству та 

державі. 
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Загальна характеристика кримінально-правових засобів охорони прав 

інтелектуальної власності від злочинних посягань, а також 

адміністративно-правових засобів охорони прав інтелектуальної 

власності від адміністративних проступків. 

Поняття публічно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності 

Правовідносини у сфері прав інтелектуальної власності регулюються 

положеннями Конституції України, нормами цивільного, 

кримінального, адміністративного, митного, господарського права, 

спеціальними законами і підзаконними нормативними актами. 

Частина 4 ст. 13 Конституції передбачає забезпечення державою 

захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну 

спрямованість економіки, а ч. 1 ст. 41 – право кожного володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Згідно з ч. 1 ст. 54 Конституції 

громадянам гарантуються свобода літературної, художньої, наукової 

творчості та захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 

моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності. 

Таким чином, відповідно до Основного закону кожний громадянин 

має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто 

не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом. 

Зазначені конституційні гарантії наведених прав, свобод та законних 

інтересів громадян вимагають правильного розуміння, тлумачення та 

застосування як в теорії, так і на практиці таких ключових термінів, як 

«охорона», «забезпечення» та «захист» прав інтелектуальної власності. 

Адже відомо, що визначеність понятійного апарату в юриспруденції, і 

зокрема у галузях публічного права, норми якого характеризуються 

імперативністю, має важливе значення у законотворчій, 

правозастосовній і запобіжній діяльності щодо злочинам та 

адміністративним проступкам у сфері інтелектуальної власності. 

В юридичній літературі є багато прикладів щодо звернення 

дослідників до визначення змісту названих вище правових термінів. 

Разом з цим, важливість їх обґрунтування має цілком самостійне 

теоретичне значення, а відтак заслуговує окремого дослідження. Проте, 

виходячи виключно з навчальних цілей, можна вважати допустимим 

надання загального підходу до змісту вказаних понять. 

Так, на наш погляд, поняття «охорона» прав інтелектуальної 

власності означає наявність системи правових норм, що передбачають 

відповідальність і заходи примусового впливу за порушення 

встановленого порядку функціонування суспільних відносин у 

зазначеній сфері. Саме охорона цих цінностей у такий спосіб повинна 

забезпечувати захист інтелектуальної власності від недобросовісної 
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конкуренції, незаконного відчуження та обмеження інших прав у 

виробничій, науковій, літературній та інших галузях творчої діяльності. 

Інше споріднене поняття, яке є предметом розгляду – це 

«забезпечення», яке, на нашу думку, у контексті з категоріями 

«охорона» і «захист» переважно має сполучний, з’єднувальний зміст. 

Забезпечення в правовому сенсі означає створення сукупності умов, 

обставин, що в свою чергу сприяють реалізації як охорони, так і захисту 

певних суспільних відносин, зокрема у сфері інтелектуальної власності. 

Поняття «захисту» також широко використовується в теорії права. 

При цьому, вважаємо, що захист прав інтелектуальної власності, як й 

інших цінностей, благ і інтересів особи – це сукупність застосовуваних 

у встановленому порядку, врегульованому нормами права заходів, 

спрямованих на відновлення уповноваженими органами та посадовими 

особами порушених прав творців інтелектуальних продуктів. 

Отже, зважаючи на наведені відносно самостійні значення вказаних 

понять, можна дійти висновку, що тріада «охорона», «захист» і 

«забезпечення» в правовому розумінні, тлумаченні та застосуванні є 

органічно спорідненими категоріями, які слугують реалізації публічно-

правових засобів, зокрема у сфері належного функціонування сфери 

інтелектуальної власності в державі. 

Водночас, потреби правової охорони прав інтелектуальної власності 

обумовлюється швидким розвитком суспільних відносин, необхідністю 

забезпечення інноваційного соціально-економічного розвитку на базі 

використання інтелектуального потенціалу суспільства, а відтак 

подальших наукових досліджень понятійного апарату. 

Питання щодо реалізації адміністративно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності виникає з моменту порушення особистих 

немайнових і майнових прав автора або його правонаступників. Метою 

такої охорони є недопущення неправомірних дій з боку 

правопорушника, а надалі захист уповноваженими на те компетентними 

органами прав на об’єкт інтелектуальної власності і поновлення 

порушених прав автора (правонаступників) шляхом застосування 

засобів, передбачених нормами адміністративного права. 

Види публічно-правової охорони права інтелектуальної власності 

Як відзначалося, правове регулювання суспільних відносин у сфері 

прав інтелектуальної власності передбачено положеннями Конституції 

України, окремими розділами і нормами цивільного, господарського, 

кримінального, митного та адміністративного законодавства, 

спеціальними законами і підзаконними нормативними актами. 

Керуючись метою та завданнями даної навчальної дисципліни, ми не 

ставимо вимоги щодо розгляду всіх видів публічно-правової охорони 

суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, а фокусуємо 

увагу лише на тих, які характеризуються імперативними заходами 

впливу на суб’єктів, які вчиняють правопорушення проти творчої 
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діяльності учасників процесу створення продуктів інтелектуальної 

власності. 

Виходячи з цього, вважаємо доцільним виокремити серед існуючих 

публічно-правових видів охорони прав інтелектуальної власності ті з 

них, що вживаються до суспільно небезпечних діянь (злочинів), а також 

адміністративних правопорушень (проступків), які заподіюють у цій 

сфері шкоду людині, суспільству та державі. 

Відтак предметом розгляду будуть кримінально-правові засоби 

охорони прав інтелектуальної власності від злочинних посягань, а 

також адміністративно-правові засоби охорони прав інтелектуальної 

власності від адміністративних проступків. 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 

допоміжна: 111, 114, 116, 124-126. 

Завдання на СРС: 

1. Які положення Конституції України передбачають свободу творчої 

діяльності людини? 

2. У чому зміст конституційних гарантій розвитку сфери 

інтелектуальної власності? 

3. Які галузі чинного законодавства України регулюють публічно-

правову охорону прав інтелектуальної власності? 

4. У чому є спорідненість та самостійне значення понять «охорона», 

«захист» і «забезпечення»? 

5. Які роль і значення вказаних категорій (охорона, захист, 

забезпечення) у правовому регулюванні суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності? 

6. Чим обумовлюється необхідність адміністративно-правової та 

кримінально-правової охорони інтелектуальної власності? 

7. У чому особливість заходів адміністративно-правової та 

кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності? 

3 Тема 1.3. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної 

власності 

Міжнародні угоди та національне законодавство держав у сфері 

охорони інтелектуальної власності. 

Економічне, соціальне, політичне значення інтелектуальної власності 

у розвитку суспільних відносин інтелектуальної власності і потреба їх 

міжнародно-правової охорони. Проблеми охорони інтелектуальної 

власності в умовах глобалізації суспільства на регіональному, 

континентальному та світовому рівнях. 

Двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди між державами у 

зазначеній сфері в правовому контексті до джерел права 

інтелектуальної власності. Необхідність співпраці держав при захисті 

права інтелектуальної власності від порушень за межами своїх країн. 

Застосування міжнародних конвенцій та інших форм міжнародно-

правового співробітництва. Уникнення колізій між національним 
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законодавством і міжнародно-правовими актами з питань охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні договори – платформа виявлення та усунення порушень 

інтелектуальних прав громадян країн-учасниць та напрямки їх 

співробітництва. Міжнародні конвенції, договори, угоди та інші 

документи як основа міжнародної системи охорони інтелектуальної 

власності. Міжнародно-правові документи з питань інтелектуальної 

власності, до яких приєдналася Україна. 

Договори про захист інтелектуальної власності: Бернська конвенція 

про захист літературних і художніх творів; Брюссельська конвенція про 

розповсюдження сигналів, що несуть програми через супутник; 

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їхніх фонограм; Мадридська угода про санкції за 

неправдиві та неправильні позначення походження виробів; 

Найробський договір про охорону олімпійського символу; Паризька 

конвенція про охорону промислової власності; Договір про патентне 

право (PIT); Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення; Договір про закони про 

торговельні марки; Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних 

творів; Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних схем; Договір ВОІВ про авторське право; Договір ВОІВ 

про виконання і фонограми та інші. 

Загальна характеристика та особливості міжнародно-правових актів з 

охорони права інтелектуальної власності. 

Суб’єкти адміністрування міжнародно-правових актів з питань прав 

інтелектуальної власності. ВОІВ, заснована у 1967 p. на Дипломатичній 

конференції у Стокгольмі, як суб’єкт спеціалізованих організацій ООН 

(1974 p.). Структура, компетенція та завдання ВОІВ у сфері сприяння 

захисту інтелектуальної власності. 

Роль ВОІВ у реформуванні національного законодавства та розкритті 

потенціалу інтелектуальної власності країн-учасниць. 

Поняття міжнародно-правової охорони права інтелектуальної 

власності та основні міжнародно-правові акти у цій сфері 

Національне законодавство більшості держав світу вважають 

інтелектуальною власністю сукупність майнових та немайнових прав на 

результати творчої діяльності та прирівняні до них результати. 

Враховуючи важливе економічне, соціальне, політичне та інше 

значення інтелектуальної власності у розвитку суспільних відносин та 

потреби розвію творчої діяльності соціуму, виникає необхідність в 

ефективній міжнародно-правовій охороні інтелектуальної власності. 

При цьому така потреба стрімко зростає в умовах глобалізації 

суспільства, коли країни на регіональному, континентальному та 

світовому рівнях об’єднують зусилля для розвитку свого життєвого 

потенціалу. 
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У правовому контексті до джерел права інтелектуальної власності 

слід відносити багатосторонні та двосторонні міжнародні угоди, які 

укладаються у процесі співробітництва між державами у зазначеній 

сфері. Необхідність такої співпраці держав обумовлюється тим, що 

нерідко під національну юрисдикцію не підпадають випадки, коли 

йдеться про захист права інтелектуальної власності від порушень за 

межами своєї країни. 

Для уникнення таких ситуацій можна розраховувати на застосування 

норм міжнародних конвенцій та інших форм й інструментів 

міжнародного правового співробітництва. Ключовою умовою для цього 

є участь держави у міжнародному договорі з питань охорони 

відповідних об'єктів інтелектуальної власності. При виникненні певних 

колізій між національним законодавством і міжнародно-правовими 

актами в них, як правило, визначається, які з них мають діяти в тих чи 

інших ситуаціях. 

Міжнародні договори можуть містити також умови про 

співробітництво у діяльності з виявлення та усунення порушень 

інтелектуальних прав громадян країн-учасниць, про взаємне визнання 

охоронних документів, про взаємодію організацій, що управляють 

майновими правами на колективній основі, про співробітництво у сфері 

оформлення інтелектуальних прав іноземців в уповноважених органах 

держави тощо. 

Слід відзначити, що в цій царині існують дві протилежні правові 

концепції, перша – право на інтелектуальну власність зводиться до 

права власності, забезпечується правовою охороною, у тому числі 

нормами кримінального законодавства. Зокрема в США незаконне 

використання об'єктів інтелектуальної власності прирівнюється до 

крадіжки чужого майна. Друга концепція – інтелектуальна власність є 

особливим видом власності, яка належить усьому суспільству «public 

domain». 

До міжнародно-правових договорів про захист інтелектуальної 

власності відносяться: Бернська конвенція про захист літературних і 

художніх творів, Брюссельська конвенція про розповсюдження 

сигналів, що несуть програми через супутник, Конвенція про охорону 

інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх 

фонограм, Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні 

позначення походження виробів, Найробський договір про охорону 

олімпійського символу, Паризька конвенція про охорону промислової 

власності, Договір про патентне право (PIT), Міжнародна конвенція про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій 

мовлення, Договір про закони про торговельні марки, Договір про 

міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів, Вашингтонський 

договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем, 

Договір ВОІВ про авторське право, Договір ВОІВ про виконання і 
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фонограми. 

До глобальних договорів цієї системи охорони слід віднести: 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури, Гаазьку угоду про 

міжнародну реєстрацію промислових зразків, Лісабонську угоду про 

захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної 

реєстрації, Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, 

Договір про патентну кооперацію. 

Окремої уваги заслуговують договори класифікації: Локарнська 

угода про утворення міжнародної класифікації промислових зразків. 

Ніццька угода про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків, Страсбурзька угода про міжнародну патентну 

класифікацію, Віденська угода про утворення міжнародної класифікації 

зображувальних елементів. 

Загальна характеристика міжнародно-правових актів з охорони 

права інтелектуальної власності 

Паризька конвенція з охорони промислової власності 1883 року 

(набрала чинності в Україні 25.12.1991 р.) передбачає охорону права 

інтелектуальної діяльності, пов’язаної з підвищенням суттєвої якості 

товарів. Вона застосовується до об'єктів прав промислової власності в 

широкому розумінні, зокрема винаходів, торговельних марок, 

промислових зразків, корисних моделей, фірмових найменувань, 

географічних зазначень та захисту від недобросовісної конкуренції. 

Основні положення цього документа поділено на такі основні категорії: 

1) національний режим, 2) право пріоритету, 3) загальні норми щодо 

матеріальних прав. 

Конвенція містить також інші положення стосовно регулювання 

правовідносин, пов'язаних з охороною прав інших об'єктів промислової 

власності, зокрема промислових зразків, торговельних марок, 

комерційних (фірмових) найменувань, географічних зазначень, назв 

місця походження. 

Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів 

1886 р. передбачає норми щодо витворів, які охороняються, їх авторів, 

термінів охорони, правил охорони лекцій, збірників, творів фольклору, 

кінофільмів, фотографій, звукозапису, радіо-, телепередач та інших 

предметів охорони зворотної сили її норм та ін. Деякі норми регулюють 

діяльність органів управління Бернським союзом. 

Країни-учасниці Конвенції становлять міжнародне співтовариство із 

взаємної охорони авторських прав за територіальним принципом, тобто 

перевага віддається країні походження твору (першого опублікування). 

Автори з країн членів Союзу користуються в інших країнах Союзу, крім 

країни походження твору, стосовно своїх витворів «правами, що 

надаються в даний час або надаватимуться надалі відповідними 

законами цих країн своїм громадянам, тобто національним режимом, а 
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також правами, особливо наданими даною Конвенцією». Така сама 

охорона надається авторам – громадянам держав, що не є членами 

Союзу, якщо їхні твори були опубліковані в одній із країн Союзу або 

одночасно в країнах, одна з яких належить, а інша не належить до 

Союзу. Охорона неопублікованих творів надається тільки авторам – 

громадянам держав, які є членами Союзу. 

Максимальний термін охорони авторських прав охоплює життя 

автора та 50 років після смерті. На переклади, фотографії, кінофільми та 

інші об'єкти терміни охорони знижені. Пріоритет щодо термінів, у разі 

суперечки, має право країна, де вперше опубліковано спірний витвір. 

Конвенція поділяє авторські права на дві групи: а) особисті майнові 

та немайнові права, встановлені національним законодавством держави, 

в якій запитуються вимоги щодо охорони; б) спеціальні права, 

встановлені в нормах Конвенції: виключне право автора на переклад 

свого твору, на відтворення, публічне виконання драматичного чи 

музичного твору, передача їх по радіо або телебаченню, а також 

публічне читання, перероблення, магнітний запис та ін. 

Відмінними рисами Бернської конвенції є істотні обмеження 

вільного використання творів, наявність деяких формальностей з їх 

реєстрації, надання її нормам зворотної сили, тривалі терміни охорони 

авторських прав тощо. 

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин 1961 р. 

(Конвенція UPOV) передбачає визнання за селекціонером (його 

правонаступником), який вивів новий сорт рослин, права, зміст та 

умови здійснення якого встановлюються Конвенцією. Документ 

вимагає, щоб країни-учасниці забезпечили правову охорону нових 

сортів рослин, а також передбачає норми щодо критеріїв їх охорони та 

порядку її надання, регламентує обсяг правової охорони, можливих її 

обмежень, винятків та анулювання. Конвенція встановлює, за умови 

дотримання певних обмежень, принцип національного режиму для 

селекціонерів з інших країн-учасниць. 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури 1977 р. Визначення 

сутності винаходу є необхідною умовою для надання патенту на нього. 

При цьому така сутність розкривається шляхом опублікування його 

опису в письмовій формі. Якщо ж об'єктом винаходу є новий штам 

мікроорганізмів (інший біоматеріал), то спосіб використання штаму 

мікроорганізмів може бути здійснено шляхом депонування штаму 

мікроорганізмів у спеціальній установі. 

Договір передбачає, що одне депонування штаму мікроорганізмів у 

будь-якому міжнародному органі з депонування є достатнім для 

здійснення процедур з одержання патенту на винахід у національних 

патентних відомствах усіх країн-учасниць договору, а також у будь-

якому регіональному патентному відомстві. 
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Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних мікросхем 1989 р. Відповідно до Договору кожна 

договірна сторона зобов'язана забезпечити на своїй території охорону 

інтелектуальної власності стосовно оригіналів топографій інтегральних 

мікросхем, незалежно від факту вміщення інтегральної мікросхеми у 

виріб. Кожна сторона повинна надавати фізичним і юридичним особам 

інших договірних сторін такий самий режим як і своїм громадянам. 

Договірні сторони повинні визнавати неправомірними такі дії, якщо 

вони здійснюються без дозволу правовласника: відтворення топографії, 

ввезення, продаж та інші види поширення у комерційних цілях 

топографій чи інтегральних мікросхем, що містять топографію. 

Проте деякі дії можуть вільно чинитися в приватних цілях чи 

винятково з метою оцінки, аналізу, досліджень та навчання. 

Передбачається можливість надання примусової ліцензії з виплатою 

справедливої винагороди правовласнику після безуспішних спроб з 

боку третіх осіб одержати у нього дозвіл. Аналогічним чином будь-яка 

договірна сторона може застосовувати заходи, у тому числі надання 

примусової ліцензії, здійснювані виконавчим чи судовим органом цієї 

сторони після виконання встановленої процедури відповідно до її 

законів, що забезпечують вільну конкуренцію і запобігання 

зловживанням з боку правовласника. Договірні сторони можуть 

здійснювати охорону топографій за умови їх використання в 

комерційних цілях або подання заявки на їх реєстрацію. 

Найробский договір про охорону Олімпійського символу 1981 р. 

передбачає, що його держави-учасниці зобов'язані охороняти 

Олімпійський символ (переплетені кільця) від використання в 

комерційних цілях (у рекламі, на товарах тощо) без дозволу МОК. У 

випадках, коли МОКу надходять ліцензійні платежі за дозвіл на 

використання олімпійського символу в комерційних цілях, частина 

доходів має відраховуватися на користь заінтересованих олімпійських 

комітетів. 

Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. (Договір ТLТ) 

передбачає гармонізацію вимог до процедури набуття прав на 

торговельні марки. Більшість його положень пов'язана з цією 

процедурою, яка поділяється на такі основні стадії: заявка на 

реєстрацію, зміни після реєстрації і продовження реєстрації. Так, заявка 

має містити: заяву, ім'я та адресу, а також інші відомості щодо заявника 

або його представника; вказівки щодо знаку (стандартні або 

нестандартні символи, опис знаку, колір, об'ємність тощо); назви 

товарів і/або послуг із зазначенням класів, згрупованих відповідно до 

Ніццької класифікації. 

Кожна держава-учасниця повинна також дозволяти, щоб заявка 

стосувалася товарів і/чи послуг, які належать до кількох класів 

міжнародної (Ніццької) класифікації. Жодна із держав-учасниць не 
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може вимагати від заявника виписки з торгового чи іншого реєстру, 

зазначення сфери його діяльності або надання доказів, що знак 

зареєстровано в інших державах. 

Зміни після реєстрації можуть стосуватися найменування чи імені 

заявника (власника) реєстрації знаку, його адреси. 

У Договорі зазначено стандартну тривалість первісного терміну 

реєстрації, а також тривалість кожного наступного терміну 

продовження, що становить 10 років. 

Договір про патентні закони (Договір PLT). Призначений для 

розроблення єдиної міжнародно-стандартизованої низки формальних 

вимог, гармонізованих з Договором РСТ, для національних і 

регіональних патентних відомств, а в національній фазі, відповідно до 

Договору РСТ, – для подання та експертизи національних і 

регіональних заявок на надання патенту на винахід, підтримання 

чинності патентів і деяких додаткових вимог, пов'язаних з патентами 

або заявками (наприклад, вимоги стосовно електронного подання 

заявки, патентних повірених і реєстрації прав на винаходи в патентних 

відомствах, зменшення ризику втрати прав у разі невиконання 

формальних вимог, послаблення і поновлення прав за порушення 

деяких граничних термінів). 

Договір PLT регламентує максимальний набір вимог, які можуть 

застосовуватися патентним відомством країни-учасниці. Патентне 

відомство може передбачати будь-які інші формальні вимоги щодо 

питань, які розглядає Договір PLT. Іншими словами, цей договір не 

визначає єдиної процедури для всіх країн-учасниць, але країна-

учасниця може встановити менше обмежень або зручніші вимоги для 

користувача, ніж передбачено Договором PLT. 

Мадридська угода про запобігання поширенню неправдивих або 

таких, що вводять в оману, зазначень походження на товарах 1891 р. 

передбачає, що всі товари, які мають такі географічні зазначення, за 

умови, що вони прямо чи опосередковано вказують на одну з країн-

учасниць Угоди чи на регіон на території цієї країни, підлягають 

конфіскації під час імпорту, або імпорт таких товарів повинен бути 

забороненим, або щодо такого імпорту товарів повинні вживатися інші 

заходи і санкції. 

Угода визначає випадки і способи вимоги та здійснення такої 

конфіскації товарів. 

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію прав на торговельні 

марки 1891 р. і Протокол до Мадридської угоди 28 грудня 1989 р. 

передбачають міжнародну реєстрацію прав на торговельні марки для 

товарів і послуг у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Реєстрація прав 

на торговельну марку, здійснена в межах цієї угоди, називається 

міжнародною, тому що зазначені права набувають чинності у кількох 

країнах і потенційно – в усіх країнах-учасницях Паризької конвенції. 



32 

 

  

Для користування перевагами Угоди заявник повинен бути 

громадянином однієї з країн-учасниць Паризької конвенції або постійно 

мешкати, перебувати чи володіти майном і діючим промисловим або 

комерційним підприємством на території однієї з таких країн. Заявник 

повинен зареєструвати права на свою торговельну марку в 

національному патентному відомстві країни її походження або в 

регіональному відомстві з торговельних марок і лише після цього 

подавати заявку на міжнародну реєстрацію прав щодо цієї торговельної 

марки через вказане національне чи регіональне патентне відомство. 

Відомості щодо здійснення міжнародної реєстрації прав на заявлену 

торговельну марку публікуються Міжнародним бюро ВОІВ, і про це 

повідомляється країнам-учасницям Паризької конвенції або 

регіональному відомству країн Бенілюксу, де заявник здійснює 

процедуру реєстрації прав. Кожне патентне відомство такої країни чи 

регіональне відомство країн Бенілюксу може протягом року заявити, 

вказавши підстави, що реєстрація прав на дану торговельну марку не 

може бути здійснена на території цієї країни. Після такої заяви 

процедура, пов'язана з реєстрацією прав на цю торговельну марку, 

продовжується у зазначених національному чи регіональному 

патентному відомстві або в судах відповідних країн (Україна бере 

участь в Угоді з 25.12.1991 р.). 

Міжнародна реєстрація прав на торговельну марку надає деякі 

переваги її власнику. Після реєстрації таких прав у країні-учасниці 

Паризької конвенції чи регіональному відомстві країн Бенілюксу, що є 

країною походження цієї марки, власник прав на неї повинен подати 

лише одну заявку однією мовою і сплатити збори одному 

компетентному органу (Міжнародному бюро ВОІВ) замість подання 

окремих заявок різними мовами у національні (або регіональні) 

патентні відомства різних країн-учасниць Паризької конвенції, 

сплачуючи збори окремо кожному відомству. 

Протягом 5 років з дати міжнародної реєстрації прав на торговельну 

марку дія цієї реєстрації залежить від торговельної марки, права на яку 

зареєстровано чи заявлено на реєстрацію в патентному відомстві країни 

походження. Міжнародна реєстрація прав на торговельну марку вигідна 

національним та регіональним патентним відомствам (наприклад, 

відомству країн Бенілюксу), оскільки вона зменшує обсяг роботи, яку 

вони повинні були б виконувати в противному разі. 

Протокол до Мадридської угоди прийнято з метою запровадження 

певних нових елементів до системи міжнародної реєстрації прав на 

торговельні марки, існуючої згідно з Мадридською угодою, що 

усувають перешкоди, які заважали певним країнам приєднатися до 

Мадридської угоди. Протокол діє як доповнення до неї. 

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію прав на промислові зразки 

1925 р. (Гаазька угода) – багатосторонній договір, який спрощує 



33 

 

  

набуття прав на промисловий зразок у країнах-учасницях, що дає змогу 

особам, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження у 

країні-учасниці угоди, одержати охорону промислового зразка в усіх 

інших країнах-учасницях шляхом простої процедури, а саме подання до 

Міжнародного бюро ВОІВ єдиної міжнародної заявки однією мовою 

(англійською чи французькою) і документа щодо сплати збору в 

однаковій валюті.  

Основні положення Угоди: 

– міжнародна реєстрація прав на промислові зразки може бути 

здійснена безпосередньо через Міжнародне бюро ВОІВ або національне 

патентне відомство країни-учасниці Гаазької угоди, яка є країною чи 

місцезнаходженням заявника, якщо законодавством цієї держави таке 

передбачено; 

– у кожній країні-учасниці, зазначеній заявником, міжнародна 

реєстрація прав на промислові зразки має такі наслідки, як нібито всі 

формальності, потрібні для набуття прав на цей промисловий зразок 

відповідно до національного законодавства, було виконано заявником і 

всі адміністративні заходи, необхідні для цього, вжито патентним 

відомством цієї країни-учасниці; 

– дія міжнародної реєстрації прав на промислові зразки може бути 

поширена на країну-учасницю Угоди, що є країною його походження; 

– міжнародне бюро публікує в офіційному бюлетені чорно-білі 

репродукції або кольорові репродукції фотографій чи інших графічних 

зображень стосовно кожного промислового зразка, щодо якого 

здійснено міжнародну реєстрацію прав; 

– термін дії правової охорони промислового зразка, щодо якого 

здійснено міжнародну реєстрацію прав, становить 5 років або, у разі її 

подовження, – 10 років з дати міжнародної реєстрації прав на 

промисловий зразок; 

– Женевський акт (1999 р.) Гаазької угоди запроваджує низку 

важливих змін до Гаазької системи міжнародної реєстрації прав на 

промислові зразки. (Гаазька угода є чинною для України з 29 серпня 

2002 року). 

Лісабонська угода про правову охорону географічних зазначень і 

міжнародну реєстрацію прав на них 1958 р. забезпечує правову 

охорону географічних зазначень шляхом міжнародної реєстрації прав 

на них. Права на такі зазначення реєструються Міжнародним бюро 

ВОІВ на підставі заявки, поданої компетентним органом 

заінтересованої країни-учасниці Угоди. Міжнародне бюро ВОІВ 

повідомляє про здійснення такої міжнародної реєстрації прав інші 

країни-учасниці. За винятком випадків, коли якась країна-учасниця 

заявила протягом одного року, що вона не може забезпечити правову 

охорону географічного зазначення, права на яке мають міжнародну 

реєстрацію відповідно до цієї Угоди, всі країни-учасниці повинні 
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забезпечувати правову охорону цього географічного зазначення до того 

часу, доки воно має правову охорону в країні походження. 

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію 

1971 р. розподіляє всі галузі техніки і технологій на 8 розділів, які 

містять близько 71 тис. рубрик. Кожна рубрика має індекс, який 

складається з арабських цифр і літер латинської абетки. Відповідні 

індекси зазначено на кожному патентному документі опублікованої 

заявки та виданого патенту на винахід. 

Класифікація забезпечує пошук патентних документів, який потрібен 

як патентним відомствам, що видають патенти на винаходи, так і 

потенційним винахідникам, науково-дослідним організаціям та іншим, 

причетним до нових розробок та їх використання. Міжнародна 

класифікація переглядається, і кожні 5 років публікується нова її 

редакція. 

Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації 

промислових зразків 1968 р. передбачає, що відповідно до неї патентні 

відомства країн-учасниць повинні зазначати в кожній публікації і в 

офіційних документах стосовно реєстрації прав на промислові зразки 

відповідні індекси Міжнародної класифікації промислових зразків. 

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для 

реєстрації прав на торговельні марки 1957 р. визначає класифікацію 

товарів і послуг з метою реєстрації прав на торговельні марки. Патентні 

відомства країн-учасниць Паризької конвенції повинні вказувати ці 

класи у разі кожної реєстрації прав на торговельну марку. 

Віденська угода про Міжнародну класифікацію зображувальних 

елементів торговельних марок 1973 р. визначає класифікацію для 

здійснення експертизи заявок на реєстрацію прав на торговельні марки, 

які складаються із зображувальних елементів чи містять їх. Патентні 

відомства країн-учасниць Паризької конвенції мають зазначати в 

офіційних документах і публікаціях, пов'язаних з реєстрацією прав на 

торговельні марки і подовженням дії реєстрації прав, відповідні 

позначення цієї класифікації. 

Суб’єкти адміністрування міжнародно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

Вказані договори адмініструє ВОІВ, яка має статус однієї з 

спеціалізованих організацій ООН. Членами ВОІВ є 188 держав, у тому 

числі й Україна. На засіданнях організації статус спостерігача отримали 

близько 250 міжнародних неурядових організацій. Секретаріат ВОІВ 

або Міжнародне бюро знаходиться у Швейцарії (м. Женева). 

Генеральним директором організації з 2008 р. є Френсіс Гаррі. 

Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох 

органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного комітету 

і Міжнародного бюро ВОІВ (секретаріату). 

Генеральна Асамблея ВОІВ, членами якої є держави-члени ВОІВ за 
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умови, що вони також е членами Асамблеї Паризького і (або) 

Бернського Союзів, а також Швейцарської Конфедерації – країни місця 

перебування ВОІВ, є її верховним органом. На відміну від Генеральної 

Асамблеї у Конференції беруть участь усі держави, що є членами ВОІВ. 

Членами Координаційного комітету є 72 країни, у тому числі Україна. 

Координаційний комітет – це виконавчий орган Генеральної Асамблеї і 

Конференції, що виконує консультативні функції. 

Генеральна Асамблея і Конференція скликаються на чергові сесії 

кожні два роки, Координаційний комітет – щорічно. Виконавчим 

головою ВОІВ є Генеральний директор, що обирається Генеральною 

Асамблеєю на 6-річний термін. Секретаріат ВОІВ має назву 

«Міжнародне бюро», знаходиться в Женеві (Швейцарія). 

ВОІВ є найстаршою міжнародною організацією у сфері охорони 

інтелектуальної власності. Фактично вона утворилася в 1893 р. на 

дипломатичній конференції, коли два бюро, які виконували 

адміністративні функції Паризької (з охорони промислової власності) та 

Бернської (про охорону літературних і художніх творів) конвенцій, 

об'єдналися в одну установу під назвою БІРПІ (Об'єднане Міжнародне 

бюро з охорони інтелектуальної власності). 

Для статусу отримання повноправної міжурядової організації в 

1967 р. у Стокгольмі була підписана Конвенція, що засновувала ВОІВ. 

ВОІВ вирішує проблеми регулювання напруги, якій піддаються 

міжнародна патентна система і система авторського права внаслідок: 

стрімкого технічного прогресу, глобалізації і зростання попиту; 

зменшення розриву в знаннях між розвиненими і молодими країнами, 

що розвиваються; забезпечення того, щоб система інтелектуальної 

власності служила основній меті – сприяла розвію творчості та інновації 

у всіх країнах світу. 

ВОІВ працює над вирішенням еволюціонуючих проблем, 

організаційних змін, перебудування програм, ресурсів і структури 

організації з урахуванням нового набору стратегічних цілей. ВОІВ 

визначає, що інтелектуальна власність охоплює права, які належать до: 

літературних, художніх та наукових творів; виступів виконавців, 

фонограм і програм ефірного мовлення; винаходів у всіх галузях 

людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; 

торговельних марок, знаків обслуговування, фірмових найменувань і 

позначень; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх 

інших прав, що належать до інтелектуальної діяльності у 

промисловості, науковій, літературній або художній галузях. 

Головними завданнями ВОІВ є: 

– поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між 

державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх 

суверенітету і рівності; 

– заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної 



36 

 

  

власності в усьому світі; 

– модернізація та підвищення ефективності адміністративної 

діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової 

власності, а також охорона літературних і художніх творів. 

Важливе місце в роботі ВОІВ займає так звана програмна діяльність: 

забезпечення широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, 

створення нових договорів, організація співробітництва в цілях 

розвитку. Одним з аспектів програмної діяльності ВОІВ є 

співробітництво з метою розвитку, в тому числі надання допомоги тим 

країнам, які її потребують. ВОІВ допомагає їм реформувати національні 

законодавства, реалізує освітні програми, спрямовані на розкриття 

потенціалу інтелектуальної власності, сприяє комп'ютеризації та 

використанню цими країнами новітніх технологій у сфері 

інтелектуальної власності, надає підтримку (у тому числі фінансову) 

для полегшення участі окремих країн у своїх заходах. 

Література: базова: 1-4, 7, 8; нормативна: 10, 42, 48, 50-85; 

допоміжна: 88, 102, 106, 107, 111, 114, 115-117, 124-126. 

Завдання на СРС: 

1. У чому сутність інтеграції національного законодавства окремих 

держав у сфері охорони інтелектуальної власності як об’єкта 

міжнародного права? 

2. Яке співвідношення міжнародного і національного чинників у 

розвитку суспільних відносин у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності? 

3. У чому економічне, соціальне і політичне значення 

інтелектуальної власності в контексті її міжнародно-правової охорони?  

4. Якими є сучасні тенденції охорони інтелектуальної власності в 

умовах глобалізації суспільства на регіональному, континентальному та 

світовому рівнях? 

5. Яке місце займають двосторонні та багатосторонні міжнародні 

угоди між державами у зазначеній сфері та їх необхідність? 

6. У чому значення міжнародних конвенцій як форми міжнародно-

правового співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності? 

7. Якою є роль міжнародних договорів як правових платформ щодо 

виявлення та усунення порушень прав інтелектуальної власності? 

8. Якими є загальні засади та особливості міжнародно-правових 

актів з охорони права інтелектуальної власності? 

9. Якими є основні форми міжнародно-правових актів з охорони 

прав інтелектуальної власності? 

10. Які міжнародно-правові документи утворюють сучасну систему 

охорони прав інтелектуальної власності? 

11. Хто є суб’єктами адміністрування міжнародно-правових актів з 

питань прав інтелектуальної власності? 
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12. Якою є роль ВОІВ у реформуванні національного законодавства 

та розкритті потенціалу інтелектуальної власності країн-учасниць? 

5 Тема 2.1. Об’єкт злочинів проти прав інтелектуальної власності 

та кримінально-правова охорона авторського права і суміжних 

прав 

Учення про об’єкт злочину у вітчизняному кримінальному праві. 

З’ясування поняття об’єкта, його видів та методологічного значення. 

Сучасні модернізації об’єкта злочину («блага», «цінності», «інтереси» 

тощо). Питання класифікації об’єктів у кримінальному праві. Видовий 

об’єкт злочинів, його методологічне, теоретичне та прикладне місце і 

значення в системі об’єктів злочину. 

Злочини, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності у 

Розділі V Особливої частини КК України «Злочини проти виборчих, 

трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина» (ст. 

176 «Порушення авторського права і суміжних прав», ст. 177 

«Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію»). Інші злочини проти інтелектуальної власності, 

передбачені ст. ст. 2031, 229, 231, 232 КК у Розділі VII Особливої 

частини КК України «Злочини у сфері господарської діяльності». 

Визначення місця злочинів у сфері інтелектуальної власності в 

системі Особливої частини КК України. Пропозиції щодо передбачення 

цих діянь серед злочинів проти власності. Ідея виокремлення вказаних 

злочинів у самостійний розділ Особливої частини КК України «Злочини 

проти інтелектуальної власності». Дискусійність указаних пропозицій. 

Поняття порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК). 

Суспільна небезпека злочину. 

Об’єктивні ознаки порушення авторського та суміжних прав. 

Безпосередній об'єкт даного злочину. Відносно самостійні інститути 

інтелектуальної власності, які охороняє дана кримінально-правова 

норма. Поняття авторського права (ст. 433 Цивільного кодексу (далі – 

ЦК) та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які не поширюється авторське 

право. 

Особисті немайнові права, які не можуть бути передані (відчужені) 

іншим особам. Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське 

право. Поняття виключного права на використання твору. 

Поняття суміжних прав (ст. 449 ЦК та ст. 35 Закону «Про авторське 

право і суміжні права»). Об’єкти суміжних прав. Особисті немайнові 

права виконавців та права на ім’я. Майнові (виключні) права та їх види. 

Виключне право – майнове право особи. 

Предмет злочину – об’єкти авторських і суміжних прав (твір, 

аудіовізуальний твір, похідний твір, твір архітектури, твір 

образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, комп'ютерна 
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програма, база даних (компіляція даних), відеограма, фонограма, 

публічне виконання, програма мовлення. 

Потерпілий як обов’язкова ознака складу злочину. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Бланкетність диспозиції норми. 

Законодавство з питань авторського права та суміжних прав. 

Врахування при кваліфікації злочинів міжнародних договорів, що 

регулюють вказані правовідносини. Постанова Пленуму Верховного 

Суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах 

про захист авторського права і суміжних прав» від 4.06.2010 р. № 5. 

Форми прояву об’єктивної сторони складу злочину: незаконне 

відтворення об’єктів авторського права (творів науки, літератури і 

мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); незаконне відтворення 

об’єктів суміжних прав (виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення); незаконне розповсюдження об’єктів авторського права 

(творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз 

даних); незаконне розповсюдження об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); незаконне тиражування та 

розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення на 

аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; камкординг, 

кардшейрінг, інше порушення авторського права і суміжних прав, 

фінансування таких дій. 

Суспільно небезпечні наслідки злочину як обов’язкова ознака 

об’єктивної сторони злочину, її вид та розмір. Дискусійні питання щодо 

визначення розміру шкоди та шляхи їх вирішення. 

Причинний зв’язок між діями винної особи та завданою шкодою. 

Конструкція складу злочину та момент його закінчення. 

Суб’єкт та суб’єктивна сторона складу злочину, їх ознаки. 

Кваліфікуючі ознаки злочину (ч. 2 ст. 176 КК) та особливо 

кваліфікуючі ознаки складу злочину (ч. 3 ст. 176 КК). 

Співвідношення складу злочину з діянням, передбаченим ст. 216 КК 

України. 

Відмежування складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, від 

проступку, що кваліфікується за ст. 512 КУпАП. 

Поняття об’єкта в кримінальному праві та його види 

Учення про об’єкт злочину з урахуванням ґенези кримінального 

права вимагає розгляду ряду положень, що мають методологічне 

значення. З’ясування об’єкта, його видів та їх значення дає змогу 

визначити перспективи розвитку кримінального законодавства та 

практики його застосування. 

Фундаторами учення про склад злочину за радянської доби було 

сформульовано поняття об’єкта злочину як «сукупності суспільних 

відносин, що охороняються кримінальним законом». Вчення про об’єкт 

злочину займає провідне місце у доктрині кримінального права, проте 

відбуваються спроби його модернізації. Найбільш радикальною є 
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позиція, що визначення об’єкта як суспільних відносин – це «продукт 

радянської ідеології, неправдива ідея, місце якої в архіві історії». 

Натомість інші вчені пропонують уважати об’єктом злочину поряд зі 

суспільними відносинами певні «блага», «цінності», «інтереси» та інші 

подібні субстанції. 

Поява таких підходів не випадкова, адже звільнення кримінального 

права від ідеологічних догматів, повернення до загальнолюдських 

цінностей заслуговує пошуку більш природної ієрархії об’єктів у 

кримінальному праві. Водночас відкидання усталеної доктрини чи 

спроби розгалуження суспільних відносин новими елементами поки що 

не спростовує поняття об’єкта злочину як сукупності суспільних 

відносин. Отже, слід констатувати, що кримінально-правовою теорією 

не створено фундаментального, більш переконливого вчення про об’єкт 

злочину. 

Іншим питанням наукового пошуку є класифікація об’єктів у 

кримінальному праві. Теорія триступеневої класифікації об’єкта 

злочину за вертикаллю (загальний, родовий, безпосередній) 

запропонована В. Д. Меньшагіним (1938 р.) як логічна, системна й така, 

що співвідноситься із філософськими категоріями загального, 

особливого та окремого. Вона тривалий час визначає структуру 

кримінального законодавства на теренах України. 

Разом з цим, вітчизняна теорія кримінального права та законотворча 

діяльність недооцінюють важливість так званого видового об’єкта. 

Видовий об’єкт був запропонований (Є. А. Фролов) свого часу як 

частина родового об’єкта, проте ця ідея в українському кримінальному 

праві на сьогодні отримала лише теоретичне визнання. 

В сучасних енциклопедичних виданнях з кримінального права 

класифікація злочинів за вертикаллю пропонується на 4-х рівнях: 1) 

загальний об’єкт (сукупність суспільних відносин, що охороняються 

кримінальним законом); 2) родовий об’єкт (окрема група однорідних 

суспільних відносин, що складають певну сферу суспільного життя – 

власність, особистість і т. п.); 3) видовий об’єкт (суспільні відносини 

одного виду – життя, приватна власність); 4) безпосередній об’єкт 

(конкретний прояв суспільних відносин даного виду), з чим можна 

погодитись. 

Визнання видового об’єкта означає, що в рамках родового об’єкта 

можна розрізняти більш вузькі групи відносин, які відображають деякі 

тісні взаємопов’язані інтереси одного й того ж об’єкта. Так, з 

прийняттям КК УРСР 1960 р. виникла дискусія щодо виокремлення у 

межах родового об’єкта злочинів проти громадської безпеки, 

громадського порядку та народного здоров’я (Глава X) за видовими 

об’єктами кожної з цих груп суспільно небезпечних діянь. Саме такий 

підхід реалізовано в Особливій частині чинного КК (Злочини проти 

громадської безпеки – Розділ IX, Злочини проти безпеки руху та 
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експлуатації транспорту – Розділ XI, Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти 

здоров'я населення – Розділ XIII та ін.). 

Виходячи з цього вважаємо, що родовий об’єкт злочину з позицій 

системного підходу має власний розподіл за горизонталлю, що 

передбачає окремі видові об’єкти, які охоплюють окремі групи 

найбільш близьких за змістом суспільних відносин. Очевидно, що 

реальне визнання видового об’єкта злочину дозволяє обґрунтувати 

відносну самостійність окремих складів злочинів та їх органічну єдність 

і взаємозв’язок у кримінальному праві. 

Проблема виокремлення об’єкта злочинів у сфері 

інтелектуальної власності 

Розглянуте питання визнання видового об’єкта злочину дозволяє 

обґрунтувати відносну самостійність окремих складів злочинів, їх 

органічну єдність та взаємозв’язок у кримінальному праві, незважаючи 

на їх сучасне місце в структурі чинного кримінального законодавства. 

Так, у Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина» Особливої частини КК 

міститься дві статті, спрямовані на охорону прав інтелектуальної 

власності, – ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» і 

ст. 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію». 

Близькі до цієї галузі злочини, передбачені ст. 2031, 229, 231, 232 

КК, віднесені до Розділу VII «Злочини у сфері господарської 

діяльності», що також ставить питання визначення їх спільного об’єкта, 

оскільки вказані кримінально-правові норми також стосуються охорони 

прав інтелектуальної власності. 

Отже, виходячи з цього, пропонується класифікувати об'єкти прав 

інтелектуальної власності як об'єкти кримінально-правової охорони 

відповідно до того, який аспект в них є домінуючим – творчий, 

інтелектуальний (літературні і художні твори, винаходи, корисні моделі 

тощо) чи господарський (засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів та послуг, комерційна таємниця тощо). 

У доктрині є пропозиції віднесення злочинів, передбачених ст. 176, 

177 КК до злочинів проти інтелектуальної власності або злочинів проти 

власності, але не до посягань на конституційні, виборчі, трудові та інші 

особисті права і свободи людини. 

Таким чином в теорії та кримінальному законодавстві залишається 

остаточно не вирішеною проблема місця злочинів у сфері 

інтелектуальної власності, адже об’єктом цих злочинів є саме право 

інтелектуальної власності як сукупність відносин, які становлять 

особисті немайнові права і майнові права інтелектуальної власності на 

результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 
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інтелектуальної власності. 

Стаття 54 Конституції України гарантує громадянам свободу 

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. Кожний громадянин має право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом. 

Розділ V Особливої частини КК містить дві статті, які здійснюють 

охорону прав, передбачених вказаною вище конституційною нормою, – 

це ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» і ст. 177 

«Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію». Разом з цим, в теорії обґрунтовано звертається увага на 

те, що вказані норми стосуються саме охорони прав інтелектуальної 

власності. 

Так зокрема, А.С. Нерсесян пропонує класифікувати об'єкти прав 

інтелектуальної власності як об'єктів кримінально-правової охорони 

відповідно до того, який саме аспект в них є домінуючим. Визначену 

позицію займає С.Я. Лихова, яка пропонує передбачити місце групи 

злочинів проти інтелектуальної власності у розділі VI «Злочини проти 

власності» Особливої частини КК, включивши до цієї групи діяння, 

відповідальність за які містить: а) ст. 176, яка охороняє права 

інтелектуальної власності на твір (авторське право) та суміжні права 

(право на виконання, фонограму, відеограму, програму мовлення); б) ст. 

177, яка охороняє права інтелектуальної власності на окремі об’єкти 

права промислової власності, що є результатом творчої діяльності їх 

авторів (зокрема, винахід, корисна модель, промисловий зразок, 

топографія інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська 

пропозиція); в) ст. 229, яка охороняє права інтелектуальної власності на 

окремі об’єкти права промислової власності, що є засобами 

індивідуалізації учасників цивільного (господарського) обороту 

виробленої продукції та послуг, що надаються такими учасниками 

(зокрема, торговельна марка (знак для товарів і послуг), фірмове 

найменування та кваліфіковане зазначення походження товару); г) ст. 

231, 232, 2321, які охороняють права інтелектуальної власності на 

інформацію, що становить комерційну та банківську таємницю, та 

неоприлюднену інформацію про емітента та його цінні папери 

(інсайдерська інформація). 

Крім того, пропонується доповнити цей розділ КК ст. 1751 

«Порушення особистих немайнових прав інтелектуальної власності», 

яка слугуватиме охороні немайнових прав на результати літературної, 

художньої, музичної, наукової і технічної творчості. 



42 

 

  

Поряд з цим в теорії кримінального права пропонується передбачати 

вказані злочини в окремому розділі Особливої частини КК, зокрема, 

доповнити КК України Розділом VI1 «Злочини проти інтелектуальної 

власності», в якому об’єднати чинні ст. 176, 177, 2031, 229, 231, 232 та 

2321 КК (Берзін П. С., Андрушко П. П. та ін.). 

Проте такі пропозиції неоднозначні, оскільки не узгоджуються з 

об’єктами правовідносин інтелектуальної власності і правовідносин 

власності, які регулюються цивільним законодавством як окремі 

інститути, а ст. 2321 КК (незаконне використання інсайдерської 

інформації), виправдано розміщена у розділі Особливої частини КК, 

присвяченому злочинам у сфері господарської діяльності. 

В цілому ж збалансованою є позиція про те, що об’єктом групи 

злочинів, яка розглядається, є сукупність відносин, що 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. 

Очевидно, що вирішення проблеми виокремлення цих злочинів на 

підставі єдності їх об’єкта в самостійний розділ або главу Особливої 

частини КК «Злочини у сфері інтелектуальної власності» залишається 

актуальною у зв’язку зі створенням нової моделі КК України. 

Поняття порушення авторського права і суміжних прав 

(ст. 176 КК) 

Суспільна небезпека злочинів проти авторського права і суміжних 

прав є в тому, що вони заподіюють шкоду суб’єктам авторського права, 

бюджету, інтересам споживачів, послаблюють творчий потенціал людей 

та міжнародний авторитет держави. У зв’язку з цим поряд з цивільно-

правовими і адміністративними заходами протидії порушенням прав 

інтелектуальної власності в Україні передбачена кримінальна 

відповідальність за злочини, пов’язані з порушенням прав 

інтелектуальної власності. 

Зокрема чинна ст. 176 КК України має таку редакцію: 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 

мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне 

відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, 

кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних 

прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної 

шкоди у значному розмірі, - 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому 

розмірі, - 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

службовою особою з використанням службового становища або 
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організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в 

особливо великому розмірі, - 

Примітка. У статтях 176 та 177 Кодексу матеріальна шкода 

вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у 20 і більше 

разів перевищує НМДГ, у великому розмірі – якщо її розмір у 200 і 

більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо великому розмірі 

– якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує НМДГ. 

(Ст. 176 в ред. Закону № 850-IV від 22.05.2003; із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 3423 від 09.02.2006, № 1111 від 31.05.2007, № 1019 

від 18.02.2016, № 1977 від 23.03.2017) 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення авторського та 

суміжних прав 

Безпосереднім об'єктом даного злочину є суспільні відносини, що 

виникають з приводу авторських та суміжних прав громадян. 

У теорії кримінального права вважається, що авторське право та 

суміжні права утворюють два відносно самостійних інститути права 

інтелектуальної власності і відповідно пов’язані з посяганням на дві 

окремих самостійних групи предметів злочину: 1) твори та 

2) виконання, фонограма, відеограма, програма. 

Авторські права – це особисті немайнові та майнові права авторів, їх 

правонаступників, також інших фізичних і юридичних осіб, які набули 

прав на твори відповідно до договору або закону. Відповідно до ст. 433 

ЦК та ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

об’єктами авторського права є твори, а саме: 

1) літературні та художні твори, зокрема: 

романи, поеми, статті та інші письмові твори; 

лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, 

інші сценічні твори; 

музичні твори (з текстом або без тексту); 

аудіовізуальні твори; 

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; 

фотографічні твори; 

твори ужиткового мистецтва у т. ч. твори декоративного ткацтва, 

кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби 

тощо; 

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії, архітектури або науки; 

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних 

або художніх творів; 

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх 

складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 

2) комп’ютерні програми; 

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/850-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3423-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran24#n24
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran24#n24
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1977-19/paran237#n237
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упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної 

діяльності; 

4) інші твори. 

Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких 

формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, 

призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. 

Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. 

Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як 

такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал як такі та не 

зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими 

компіляції. 

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності 

або математичні концепції як такі. 

Згідно із ст. 434 ЦК, ст. 10 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» не є об'єктами авторського права: 

1) акти органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх 

офіційні переклади; 

2) державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, 

затверджені органами державної влади; 

3) повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер 

звичайної прес-інформації; 

4) твори народної творчості (фольклор); 

5) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 

телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають 

критеріям оригінальності; 

6) інші твори, встановлені законом. 

Відповідно до ст. 423, 438, 440 ЦК, ст. 14, 15 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» авторські права охоплюють цілу 

низку прав, зокрема: 

1. Особисті немайнові права, які не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам: 

1) вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним 

чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого 

публічного використання твору, якщо це практично можливо; 

2) забороняти під час публічного використання твору згадування 

свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма 

замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час 

будь-якого його публічного використання; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 

2.  Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право: 
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1) виключне право на використання твору; 

2) виключне право на дозвіл або заборону використання твору 

іншими особами. 

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положенням 

статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторського 

права. 

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, 

яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-

якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання 

твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 

1) відтворення творів; 

2) публічне виконання і публічне сповіщення творів; 

3) публічну демонстрацію і публічний показ; 

4) будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється 

іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 

5) переклади творів; 

6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 

7) включення творів як складових частин до збірників, антологій, 

енциклопедій тощо; 

8) розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження 

іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та 

шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 

9) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, 

що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого 

місця і у будь-який час за їх власним вибором; 

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 

першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, 

музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у 

фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер; 

11) імпорт примірників творів. 

Цей перелік не є вичерпним. 

Виключні права авторів на використання творів архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх 

участі у реалізації проектів цих творів. 

Суміжні права – це особисті немайнові та майнові права виконавців, 

виробників фонограм, виробників відеограм, організацій мовлення, а 

також інших осіб, які набули таких прав відповідно до договору чи 

закону. Відповідно до ст. 449 ЦК та ст. 35 Закону «Про авторське право 

і суміжні права» об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, 

змісту, оцінки, способу і форми вираження, є: 

а) виконання літературних, драматичних, музичних, музично-
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драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; 

б) фонограми, відеограми; 

в) передачі (програми) організацій мовлення. 

Відповідно до ст. 452 ЦК, ст. 38-41 Закону «Про авторське право і 

суміжні права» суміжні права охоплюють такі права: 

1. Особисті немайнові права виконавців та права на ім’я (назву) 

виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, що полягають 

у праві: 

- виконавця твору вимагати визнання того, що він є виконавцем 

твору; вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи 

повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи 

виконанням (у разі, якщо це можливо); вимагати забезпечення належної 

якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі 

і репутації; 

- виробника фонограми, виробника відеограми зазначати своє ім'я 

(назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням 

авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі 

використання фонограми (відеограми); 

- організації мовлення вимагати згадування своєї назви у зв’язку із 

записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним 

повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення. 

2. Майнові (виключні) права, у т. ч.: 

- право на використання об'єкта суміжних прав; 

- виключне право дозволяти використання об’єкта суміжних прав; 

-  право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта 

суміжних прав, у т. ч. забороняти таке використання; 

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

Слід зазначити, що ст. 176 КК охороняє, головним чином, майнові 

авторські й суміжні права. Порушення тільки особистих немайнових 

прав не тягне кримінальної відповідальності, якщо лише воно не було 

певним чином поєднане із завданням матеріальної шкоди у значному 

розмірі. 

Виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, 

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу 

лише цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим особам 

у межах строку, встановленого законом (ст. 1 Закону «Про авторське 

право і суміжні права»). 

У теорії кримінального права вважається, що предметом усіх 

злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності, є виключно 

майнові права інтелектуальної власності, оскільки діяння, які складають 
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об’єктивну сторону складу злочину, передбачають суспільно небезпечні 

наслідки у вигляді значної майнової шкоди. 

Таким чином предметом злочину можуть бути вищевказані об’єкти 

авторських і суміжних прав. 

Твір – це оригінальний, як оприлюднений, так і неоприлюднений, 

продукт творчої праці вченого, письменника, художника та ін. (як 

літературні, художні, наукові твори, так і інші твори, указані вище при 

характеристиці об’єктів авторського права). 

Аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному 

носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску 

тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або 

дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі 

зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття 

якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана 

(кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення 

візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. 

Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, 

діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, 

анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими. 

Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого 

твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, 

аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його 

творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать 

аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, 

субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних 

творів). 

Твір архітектури – твір у галузі мистецтва спорудження будівель і 

ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та 

споруди, парки, плани населених пунктів тощо). 

Твір образотворчого мистецтва – скульптура, картина, малюнок, 

гравюра, літографія, твір художнього (в т. ч. сценічного) дизайну тощо. 

Твір ужиткового мистецтва – твір мистецтва, у т. ч. твір 

художнього промислу, створений ручним або промисловим способом 

для користування у побуті або перенесений на предмети такого 

користування. 

Комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 

кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у 

дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як 

операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об’єктному кодах). 

База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-

якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в т. ч. – 

електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 
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упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 

доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 

спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 

(комп’ютера) чи інших засобів. 

Відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання 

або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без 

нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до 

аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для 

виготовлення її копій. 

Фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) 

виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить 

до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для 

виготовлення її примірників (копій). 

Публічне виконання – подання за згодою суб’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій 

мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як 

безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких 

пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у 

місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать 

до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи 

присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних 

місцях і в різний час. 

Програма мовлення – програма, яка містить певні передачі і може 

бути сповіщена шляхом ретрансляції або в інший спосіб. 

Обов’язковою ознакою злочину є наявність потерпілого – суб’єкта 

авторського права чи суміжних прав. 

Дискусійним в юридичній літературі залишається питання про те, чи 

можна визнати потерпілим від цього злочину юридичну особу. Згідно з 

чинним цивільним законодавством юридична особа може мати 

виключні права на об'єкти авторського права і суміжних прав. У 

наукових джерелах доведено й обґрунтовано, що поняття «потерпілий» 

у кримінальному праві та процесі має різне значення: фізичні особи, 

юридичні особи, держава, інші соціальні утворення та суспільство в 

цілому.  

Об’єктивна сторона злочину характеризується незаконністю дій, 

передбачених в ч. 1 ст. 176 КК. Особливістю диспозиції норми є її 

бланкетність, тому при кваліфікації вказаних дій слід з’ясовувати, чи 

порушували такі дії чинне законодавство. 

Законодавство з питань авторського права та суміжних прав 

складається з Цивільного кодексу України (глави 35-37, ст. 418-456), 

законів України – «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 р., «Про кінематографію» від 13.01.1998 р., «Про 
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телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р., «Про видавничу 

справу» від 5.06.1997 р., «Про розповсюдженій примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних» від 23.03.2000 р., ін. законів України, що регулюють відносні 

у сфері охорони особистих немайнових прав та майнових прав суб’єктів 

авторського права і суміжних прав. 

При кримінально-правовому аналізі цих діянь слід враховувати, що 

Україна є учасницею низки міжнародних договорів, які регулюють 

вказані правовідносини, зокрема: 

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 

1995 р. (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 2.10.1979 р.;  

приєднання України – 31.05.1995 р., набрання чинності для України – 

25.10.1995 р.); 

Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. (Женева, 

6.09.1952 р., набрання чинності для України – 17.01.1994 р.); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією 20.12.1996 

р. (приєднання України – 20.09.2001 р.); 

Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення (Рим, 26.10.1961 р., приєднання 

України – 20.09.2001 р.); 

Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 р. (приєднання 

України – 15.07.1999 р., набрання чинності для України – 18.02.2000 р.); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 

20.12.1996 р. (приєднання України – 20.09.2001 р.); 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 

15.04.1994 р. (приєднання України – 16.05.2008 р.). 

Окремі положення цих й інших законодавчих актів роз’яснені в 

постанові Пленуму ВСУ «Про застосування судами норм законодавства 

у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 

4.06.2010 р. № 5. 

Отже відповідно диспозиції вказаної норми об’єктивна сторона 

складу злочину знаходить свій прояв у таких формах: 

– незаконне відтворення об’єктів авторського права (творів науки, 

літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); 

– незаконне відтворення об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); 

– незаконне розповсюдження об’єктів авторського права (творів 

науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); 

– незаконне розповсюдження об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); 

– незаконне тиражування та розповсюдження виконань, фонограм, 
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відеограм і програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших 

носіях інформації; 

– інше порушення авторського права і суміжних прав. 

Відтворення творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 

програм і баз даних та відтворення виконань, фонограм, відеограм і 

програм мовлення – це виготовлення одного або більше їх примірників в 

будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи 

постійного зберігання в електронній (у т. ч. цифровій), оптичній або 

іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер. 

Так, районним судом Львівської обл., за порушення авторського 

права корпорації «Майкрософт» за ч. 1 ст. 176 КК засуджено Х., який 

без дозволу володільця авторського права або його представника 

встановив отримані ним з мережі Інтернет комп'ютерні програми і 

програмні пакети на жорсткі диски 7 персональних комп’ютерів. Суд 

визнав Х. винним у злочині, передбаченому ч. 1 ст. 176 КК, тобто у 

незаконному відтворенні комп’ютерних програм без дозволу осіб, які 

мають авторське право, що завдало матеріальної шкоди володільцю 

прав на суму 21186 грн., що у 20 і більше разів перевищує НМДГ, отже 

у значному розмірі. 

Розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, 

комп'ютерних програм і баз даних та розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм, мовлення – це будь-яка дія, за 

допомогою якої указані об’єкти авторського права і (або) суміжних 

прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, у т. ч. 

доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її 

представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого 

місця і в будь-який час за власним вибором. 

Тиражування та розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і 

програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях 

інформації – виготовлення копій (примірників) названих об’єктів 

суміжних прав на різноманітних носіях інформації, придатних для 

зберігання цих об’єктів в ідентичному чи наближеному до оригіналу 

вигляді (у т. ч., на оптичних дисках СБ, вінчестерах, картах пам’яті, 

флеш-накопичувачах тощо) та введення їх в обіг шляхом їх продажу чи 

іншої передачі права власності. 

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), 
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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 

Інше порушення авторського права і суміжних прав означає 

вчинення будь-яких інших дій, що порушують встановлений чинним 

законодавством України порядок реалізації виключних прав на об’єкти 

авторського права чи суміжних прав. 

Фінансування таких дій передбачає матеріальну (грошову) підтримку 

реалізації незаконної діяльності, пов’язаної з порушенням авторських та 

суміжних прав. 

Іншою обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, є спричинення суспільно небезпечних 

наслідків – матеріальної шкоди у значному розмірі, під якою слід 

розуміти шкоду, розмір, який у двадцять і більше разів перевищує 

НМДГ. 

При цьому деякі автори звертають увагу на складність визначення 

дійсного розміру завданої порушенням прав інтелектуальної власності 

шкоди, які пропонують враховувати як прямі збитки, так і неодержані 

доходи, тобто – упущену вигоду. 

Так, у справі по обвинуваченню К. за ч. 2 ст. 176 КК, всього його 

незаконними діями, пов’язаними з порушенням суміжних прав 

приватних музичних кампаній, завдано матеріальну шкоду в особливо 

великому розмірі, оскільки загальна вартість примірників незаконно 

розповсюджених фонограм на компакт-дисках складає 30217 грн. 49 

коп., яка у 1000 і більше разів перевищує НМДГ. Отже, тут в основу 

розміру матеріальної шкоди покладено вартість незаконно 

розповсюджених об'єктів суміжних прав. 

В іншому випадку Ж. порушував авторські права на чужий твір 

шляхом відтворення і розповсюдження програмних продуктів – 

операційної системи і офісного пакета, чим спричиняв корпорації 

«Майкрософт» (США). Внаслідок дій Ж., що виразились у незаконному 

використанні об’єкта права інтелектуальної власності, а саме 

встановлення 2-х примірників операційної системи та офісного пакета 

вказаної кампанії спричинено шкоду у розмірі 1074 дол. США, що за 

курсом НБУ становило 5824, 89 грн. У цьому випадку в основу розміру 

матеріальної шкоди, завданої порушенням авторського права і 

суміжних прав, покладено вартість ліцензії на використання об’єкта 

авторського права. 

Отже існує неоднозначність підходу судових і правоохоронних 

органів до визначення розміру шкоди, що завдається цим злочином. 

Так, виходячи з положень ст. 445, 452 ЦК України, а також ст. 15, 39, 

40, 41 закону про авторське право, розмір завданої суб’єкту авторського 

права чи суміжних прав матеріальної шкоди в її цивільно-правовому 

розумінні має визначатись як сума коштів (винагороди), яку б отримав 
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(повинен був отримати) суб’єкт авторського права чи суміжних прав 

на відповідні об’єкти авторського права та/або суміжних прав у разі, 

якщо б зазначені у диспозиції ст. 176 КК дії були вчинені з 

дотриманням чинного законодавства України, яке визначає 

(регламентує) їх вчинення, тобто як сума втраченої (упущеної) вигоди. 

Для точного визначення розміру цієї матеріальної шкоди необхідно 

призначати судову експертизу. 

Проте, найбільш доцільним способом вирішення проблеми 

неоднозначності підходів до визначення розміру шкоди, завданої діями, 

передбаченими статтями 176 та 177, було б визначення такої шкоди у 

примітці ст. 176 КК України. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину є 

причинний зв’язок між діями винної особи та завданою шкодою. За 

конструкцією злочин, передбачений у ч. 1 ст. 176 КК, є матеріальним і 

вважається закінченим з моменту заподіяння матеріальної шкоди. 

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, 

привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення 

прав на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється 

законом, якщо ці дії не пов’язані із заподіянням матеріальної шкоди, 

або заподіяли матеріальну шкоду в розмірі, який відповідно до ч. 1 ст. 

176 КК не є значним, кваліфікуються за ст. 512 КУпАП. Поряд з цим, 

захист авторського права і суміжних прав може здійснюватися також у 

межах цивільного чи господарського судочинства. 

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 кваліфікується за ст. 216 КК, а якщо 

ці дії були поєднані з порушенням авторського права чи суміжних прав, 

то вони мають кваліфікуватися за сукупністю ст. 176 і ст. 216 КК. 

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, є загальним, яким 

може бути навіть автор (виконавець, виробник фонограми чи 

відеограми тощо) відповідного об’єкта інтелектуальної власності, якщо 

він порушує виключні права іншої особи, якій він раніше передав ці 

права в порядку, визначеному законодавством. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим або 

непрямим умислом. 

Кваліфікуючими ознаками злочину, згідно з ч. 2 ст. 176 КК, є: 

а) вчинення його повторно, б) вчинення його за попередньою змовою 

групою осіб, в) заподіяння матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину, згідно з ч. 3 ст. 176 КК, 

є: а) вчинення його службовою особою з використанням службового 

становища, б) вчинення його організованою групою, в) заподіяння 

матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. 
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Матеріальна шкода є завданою у великому розмірі, якщо її розмір у 

200 і більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо великому 

розмірі, якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує НМДГ 

(примітка ст. 176 КК). 
Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 14, 20, 21, 24, 25, 30; 

допоміжна: 87, 89, 111-114, 116, 121, 123-126. 

Питання на СРС: 

1. Що таке видовий об’єкт, яке його місце в системі кримінально-

правових координат та його методологічне значення? 

2. У чому сутність проблеми виокремлення об’єкта злочинів проти 

інтелектуальної власності?  

3. Які об’єкти права інтелектуальної власності мають входити в 

систему їх видового об’єкта? 

4. Чи є обґрунтованою ідея виокремлення вказаних злочинів у 

самостійний розділ Особливої частини КК України «Злочини проти 

інтелектуальної власності»? 

5. У чому суспільна небезпечність порушення авторського права і 

суміжних прав, яка обумовила потребу їх кримінально-правової 

охорони? 

6. Які склади злочинів, пов’язані з порушенням прав 

інтелектуальної власності, слід включити до видового об’єкта злочинів 

проти інтелектуальної власності? 

7. Що є безпосередніми об’єктами посягання, сформульованого в 

ст. 176 КК України? 

8. Яке галузеве та спеціальне законодавство охороняє авторське 

право і суміжні права? 

9. На які об’єкти не поширюється авторське право? 

10. Які види авторських і суміжних права охороняє кримінальний 

закон? 

11. Як сформульовано в законодавстві поняття суміжних прав? 

12. Яке коло інтелектуальних продуктів становить предмет злочину, 

передбаченого ст. 176 КК України? 

13. Чи є потерпілий обов’язковою ознакою даного складу злочину? 

14. Які основні форми вчинення порушень авторського і суміжних 

права передбачає об’єктивна сторона складу злочину (ст. 176 КК 

України)? 

15. У чому знаходять свій прояв суспільно небезпечні наслідки 

даного злочину, їх вид та розмір? У чому суперечливість цього питання 

в теорії та судовій практиці? 

16. Якою є конструкція цього складу злочину та момент його 

закінчення? 

17. У чому є відмінність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 

КК, від проступку, що кваліфікується за ст. 512 КУпАП?  

18. Хто є суб’єктами вказаного злочину і який зміст його 



54 

 

  

суб’єктивної сторони? 

6 Тема 2.2. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції (ст. 177 КК) 

Поняття злочину, передбаченого ст. 177 КК України. 

Безпосередній об’єкт злочину. Майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності (ст. 464 і 474 ЦК). 

Незаконність дій як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складів 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 177 КК. Бланкетність диспозиції норми. 

Конвенційна, законодавча і нормативно-правова база кваліфікації 

вказаних злочинів. 

Предмет злочину, передбаченого ст. 177 КК: винахід, корисна 

модель, промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторська пропозиція. Ознаки придатності предметів 

злочинів для набуття права інтелектуальної власності, їх особливості та 

загальна характеристика. 

Предмети, які не передбачені ст. 177 КК як об’єкти прав 

інтелектуальної власності: наукові відкриття, знаки для товарів і послуг, 

фірмові найменування, твори, комп’ютерні програми, бази даних, 

виконання, фонограми, відеограми і програми мовлення, кваліфіковані 

зазначення походження товару. Обґрунтування такого підходу. 

Колізія кримінального і цивільного законодавства стосовно породи 

тварин як предмета даного злочину. Можливість визнання предметом 

цього злочину комп’ютерної програми при визнанні її винаходом. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Способи вчинення злочину: 

незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, 

раціоналізаторської пропозиції; привласнення авторства на вказані 

об’єкти права інтелектуальної власності; інше порушення права на ці 

об’єкти. 

Поняття використання предмета злочину. Види такого використання 

інтелектуального продукту або застосування процесу, що охороняється 

патентом, без згоди його власника. Відповідність ознак такого 

виготовлення ознакам формули винаходу. 

Привласнення авторства на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин та 

раціоналізаторську пропозицію та її ознаки. 

Інше порушення права на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію, що посягає на встановлений 

законодавством порядок реалізації особистих немайнових і майнових 

прав на ці об’єкти. 

Суспільно небезпечні наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК. Вид і розмір 
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матеріальної шкоди та їх значення для кваліфікації злочину. Причинний 

зв’язок між діями винної особи та шкодою, що настала. 

Відмежування складу злочину, передбаченого ст. 177 КК України, 

від правопорушень, що кваліфікуються за ст. 512 КУпАП. 

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК. Суб’єктивна сторона 

злочину та її ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, передбачені 

в ч. ч. 2 і 3 ст. 177 КК, є аналогічними ознакам, указаним в ч. ч. 2 і 3 ст. 

176 КК. 

Поняття складу злочину, передбаченого ст. 177 КК України 

Кримінальне законодавство України охороняє не тільки авторське 

право та суміжні права, але й інші права інтелектуальної власності, 

зокрема права на винахід, корисну модель, промисловий зразок, 

топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську 

пропозицію. 

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію 

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, 

раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або 

інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало 

матеріальної шкоди у значному розмірі, - 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому 

розмірі, - 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

службовою особою з використанням службового становища або 

організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в 

особливо великому розмірі, - 

(Ст. 177 в редакції Закону № 850-IV від 22.05.2003; із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 3423-IV від 9.02.2006, № 1111-V від 

31.05.2007, № 1019-VIII від 18.02.2016) 

Кримінально-правовий аналіз та питання кваліфікації злочинів, 

передбачених ст. 177 КК України 

Безпосереднім об’єктом цього злочину є права інтелектуальної 

власності щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських 

пропозицій. 

Зокрема, згідно зі ст. 464 ЦК майновими правами інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право 

на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/850-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3423-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran27#n27
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перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, зокрема забороняти таке використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо 

інше не встановлено договором чи законом. 

Ст. 474 ЦК передбачає, що майновими правами інтелектуальної 

власності на компонування інтегральної мікросхеми є: 1) право на 

використання компонування інтегральної мікросхеми; 2) виключне 

право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

компонування інтегральної мікросхеми, в т. ч. забороняти таке 

використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 

Дослідники у галузі кримінального права відзначають прогалину в 

кримінальному законодавстві з огляду на те, що ст. 177 КК не згадує 

про породи тварин, що потребує внесення змін до цієї статті. Така 

пропозиція має підстави, оскільки право на породу тварин передбачено 

у главі 42 «Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин» ЦК України. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 177 КК, є відповідні об’єкти 

права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, 

раціоналізаторські пропозиції. 

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності 

людини в будь-якій сфері технології. Відповідно до ст. 6 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об’єктом 

винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається 

згідно з цим Законом, може бути: а) продукт (пристрій, речовина, штам 

мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); б) процес 

(спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. 

В юридичній літературі висловлюється думка, що за певних умов 

винаходом може бути визнана й комп’ютерна програма, а тому 

порушення прав на комп’ютерну програму, за загальним правилом, слід 

кваліфікувати за ст. 176 КК, а при її визнанні й винаходом та видачі 

відповідного патенту – за ст. 177 КК. 

Згідно з ч. 1 ст. 459 і ч. 1 ст. 460 ЦК винахід вважається придатним 

для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, 

відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний 

для промислового використання; корисна модель – якщо вона, 

відповідно до закону, є новою і придатною для промислового 

використання. 

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі 

художнього конструювання. Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 
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охорону прав на промислові зразки» об’єктом промислового зразка 

може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які 

визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промисловий зразок, 

відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК, вважається придатним для набуття права 

інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є 

новим. 

Інтегральна мікросхема – мікроелектронний виріб кінцевої або 

проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної 

схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і 

(або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, 

незалежно від способу його виготовлення.  

Топографія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному 

носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів 

інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. Права на топографію 

інтегральної мікросхеми, визначені Законом України «Про охорону 

прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5 листопада 1997 року, 

не включають ідеї, способи, системи, технології або закодовану 

інформацію, які можуть бути втілені в топографію такої мікросхеми. 

Відповідно до ст. 471 ЦК компонування інтегральної мікросхеми 

вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на 

нього, якщо воно є оригінальним. 

Поняття «компонування інтегральної мікросхеми», яке міститься в 

ЦК України, слід вважати синонімом поняття «топографія інтегральної 

мікросхеми», що вживається в Законі України «Про охорону прав на 

топографії інтегральних мікросхем» і в ст. 177 КК. 

Сорт рослин – окрема група рослин (клон, гібрид першого 

покоління, популяція), яка в рамках ботанічних критеріїв може: а) бути 

визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного 

генотипу або комбінації генотипів; б) бути відрізнена від будь-якої 

іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; 

в) розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для 

відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. 

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 

пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне 

рішення в будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської 

пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. 

Відповідно до ст. 484 ЦК автор раціоналізаторської пропозиції має 

право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця 

пропозиція подана, проте право на використання цієї пропозиції у будь-

якому обсязі має юридична особа, яка визнала пропозицію 

раціоналізаторською. 

Не є предметом злочину, передбаченого ст. 177 КК, не вказані в цій 

статті об’єкти прав інтелектуальної власності, у т. ч.: наукові відкриття, 
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знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, твори, комп’ютерні 

програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми 

мовлення, кваліфіковані зазначення походження товару. 

Об’єктивна сторона злочину може бути реалізована в таких формах: 

1)  незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції; 

2)  привласнення авторства на вказані об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

3)  інше порушення права на ці об’єкти. 

Використанням винаходу (корисної моделі), відповідно до ст. 28 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 

визнається: 

– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого 

винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, 

пропонування для продажу, в т. ч. через Інтернет, продаж, імпорт 

(ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання 

такого продукту в зазначених цілях; 

– застосування процесу, що охороняється патентом, або 

пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка 

пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється 

без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є 

очевидним. 

При цьому продукт визнається виготовленим із застосуванням 

запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому 

використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули 

винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Такі ж 

положення стосуються і процесу, що охороняється патентом. 

Використанням промислового зразка, відповідно до ст. 20 Закону 

України «Про охорону прав промислові зразки», визнається 

виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового 

зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в т. ч. 

через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 

цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. 

Такий продукт визнається виготовленим із застосуванням 

запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі 

суттєві ознаки промислового зразка. 

Під використанням топографії інтегральної мікросхеми, відповідно 

до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем», слід розуміти: а) копіювання топографії інтегральних 

мікросхем; б) виготовлення інтегральних мікросхем із застосуванням 

даної топографії; в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі 

інтегральні мікросхеми; г) ввезення таких інтегральних мікросхем та 

виробів, що їх містять, на митну територію України; д) пропонування 



59 

 

  

для продажу, в т. ч. через Інтернет, продаж та інше введення в 

цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях інтегральних 

мікросхем, виготовлених із застосуванням топографії інтегральних 

мікросхем, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні 

мікросхеми. 

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням 

зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, 

які визначають топографію інтегральної мікросхеми оригінальною. 

Використання сорту рослин – це будь-яка дія щодо сорту 

зазначеного у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» в 

переліку дій, які потребують дозволу власника патенту. 

Зокрема, відповідно до ст. 39 цього Закону виключне право на дозвіл 

(заборону) використання сорту полягає в тому, що без дозволу 

володільця патенту не можна здійснювати щодо посадкового матеріалу 

сорту такі дії: а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); 

б) доведення до кондиції з метою розмноження; в) пропонування до 

продажу; г) продаж або інший комерційний обіг; д) вивезення за межі 

митної території України; е) ввезення на митну територію України; 

є) зберігання для вищезазначених цілей. 

Крім того, ст. 39, 391 названого Закону визначають і деякі інші дії, які 

не можна вчиняти без дозволу володільця патенту або власника 

майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. 

Під використанням раціоналізаторської пропозиції слід розуміти її 

втілення в життя, безоплатне поширення, продаж тощо. 

У літературі висловлюється думка, що раціоналізаторська пропозиція 

не може розглядатися як предмет злочинів у сфері інтелектуальної 

власності, у зв’язку з відсутністю у її володільців майнових прав 

інтелектуальної власності, охорона яких могла би бути забезпечена 

кримінально-правовими засобами, а також тому, що за своїм змістом і 

критеріями охоронної здатності вона взагалі не може бути віднесена до 

права на об’єкти інтелектуальної власності. 

Під привласненням авторства на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію слід розуміти оформлення в 

повному обсязі або частково відповідних реєстраційних документів на 

чужі права інтелектуальної власності під своїм прізвищем; реєстрацію 

під своїм прізвищем предмета інтелектуальної власності, створеного у 

співавторстві з іншими особами, без позначення цього. 

Під іншим порушенням права на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію слід розуміти вчинення будь-

яких інших діянь, які порушують встановлений чинним законодавством 

порядок реалізації особистих немайнових і майнових прав на ці об’єкти. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є незаконність 
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дій, передбачених в ч. 1 ст. 177 КК. Особливістю цієї норми є 

бланкетність, тому при кваліфікації указаних дій слід з'ясовувати, чи 

порушували вони чинне законодавство або ні. 

Чинна нормативна база з цих питань складається з ЦК (глави 39-42, 

ст. 439-488), законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на промислові зразки» від 

15.12.1993 р., «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» від 5.11.1997 р., «Про охорону прав на сорти рослин» від 

21.04.1993 р. та інших нормативно-правових актів. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 177 КК, є спричинення матеріальної шкоди у 

значному розмірі, під якою, згідно з приміткою ст. 176 КК, слід 

розуміти шкоду, розмір якої у 20 і більше разів перевищує НМДГ. 

Поряд з цим, необхідно встановити причинний зв’язок між діями винної 

особи та шкодою, що настала. 

Незаконне використання названих вище об’єктів права 

інтелектуальної власності, привласнення авторства на ці об’єкти або 

інше умисне порушення прав на них, якщо ці дії не пов’язані із 

заподіянням матеріальної шкоди, або заподіяли матеріальну шкоду в 

розмірі, який відповідно до ч. 1 ст. 177 КК не є значним, кваліфікуються 

за ст. 512 КУпАП. 

Водночас питання захисту прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, що розглядаються, може здійснюватися також у межах 

цивільного чи господарського судочинства. 

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК, є загальним. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим чи 

непрямим умислом. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, передбачені 

в ч. ч. 2 і 3 ст. 177 КК, є аналогічними ознакам, указаним в ч. ч. 2 і 3 

ст. 176 КК. 
Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 32-35; допоміжна: 111-114, 

116, 123-126. 

Питання на СРС: 

1. Чим обумовлюється потреба виокремлення складу злочину, 

передбаченого ст. 177 КК України? 

2. У чому особливість безпосереднього об’єкта даного злочину?  

3. Як слід тлумачити незаконність дій як ознаку об’єктивної сторони 

цього злочину з огляду на бланкетність диспозиції норми?  

4. У чому знаходить свій прояв конвенційний характер даної норми? 

5. Які об’єкти інтелектуальної власності є предметом злочину, 

передбаченого ст. 177 КК?  

6. Які ознаки характеризують придатність продуктів інтелектуальної 

власності бути предметами даного злочину? 

7. Які визнані в законодавстві об’єкти інтелектуальної власності не 
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передбачені в якості предмета посягання в ст. 177 КК України? 

8. Які прогалини щодо предметів цього злочину містить диспозиція 

ст. 177 КК України? 

9. Чи може бути предметом цього злочину комп’ютерна програма 

при визнанні її винаходом? 

10. Яким чином в даній нормі сформульовано спосіб його вчинення? 

11. Що означає «використання» предмета даного складу злочину та 

його видів? 

12. Що означає «привласнення авторства» на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми та 

інші об’єкти інтелектуальної власності? 

13. Які «інші порушення права» інтелектуальної власності у цьому 

складі визнаються судовою практикою ознакою його об’єктивної 

сторони? 

14. Які суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою даного 

складу злочину? 

15. За якими ознаками слід проводити відмежування складу злочину, 

передбаченого ст. 177 КК України, від правопорушень, що 

кваліфікуються за ст. 512 КУпАП? 

 Тема 2.3. Інші злочини проти прав інтелектуальної власності 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 2031 КК України). 

Об’єкт злочину в частині прав інтелектуальної власності. 

Предмети злочину як обов’язкова ознака даного складу злочину 

(диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та 

сировина для їх виробництва) та їх кримінально-правова 

характеристика. 

Бланкетний вид диспозиції складу злочину та законодавство, що має 

кримінально-правове значення (Закон України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 

пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних 

систем зчитування» від 17.01.2002 р., «Про авторське право і суміжні 

права» в редакції від 11.07.2001 р.), інші закони та міжнародні договори 

України. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Характеристика діянь, що 

порушують законодавство, яким регулюються виробництво, експорт, 

імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх 

виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах. 

Конструкція складу злочину та момент його закінчення. 

Суб’єкт складу злочину та його особливості. 

Суб’єктивна сторона злочину та спеціальна мета в її структурі. 

Кваліфікуючі ознаки злочину в ч. 2 ст. 2031 КК. 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 
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найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 

КК України). 

Основний безпосередній об’єкт злочину в частині прав 

інтелектуальної власності. 

Особливості предмета злочину (знак для товарів чи послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару). 

Характеристика об’єктивної сторони складу злочину. 

Конструкція та момент закінчення злочину, вид шкоди, її розмір та 

характеристика. 

Суб’єкт і суб’єктивна сторона складу злочину. 

Кваліфікуючі (ч. 2 ст. 229 КК) та особливо кваліфікуючі (ч. 3 ст. 229 

КК) ознаки злочину. 

Відмежування злочинів, передбачених ст. 229 КК, від суміжних 

складів (ст. 192 КК), а також кваліфікація цих діянь за сукупністю 

(ст. 361 КК). 

Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

(ст. 231 КК України). 

Безпосередній об’єкт злочину в частині суспільних відносин, що 

стосуються прав інтелектуальної власності. 

Предмет злочину (відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю). Поняття комерційної та банківської таємниці, 

розголошення яких може заподіяти шкоду інтересам суб’єкта 

господарювання. Склад і обсяг указаних відомостей, спосіб їх захисту 

та правового регулювання. Види інформації, що становить комерційну 

або банківську таємницю. 

Бланкетний характер диспозиції норми (ст. 36 ГК, постанова КМУ 

«Про перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці» від 

9.08.1993 р. № 611, Закон України «Про банки і банківську діяльність» 

від 7.12.2000 р., Правила збереження, захисту, використання та 

розкриття банківської таємниці, затверджені постановою Правління 

НБУ від 14.07.2006 р. № 267). 

Об’єктивна сторона злочину: умисні дії, спрямовані на отримання 

відомостей, що становлять комерційну чи банківську таємницю, з 

метою розголошення чи іншого використання цих відомостей; 

незаконне використання таких відомостей, якщо воно спричинило 

істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності. 

Конструкція вказаних складів злочинів та момент їх закінчення. 

Поняття істотної шкоди як наслідку злочину та її види. 

Суб’єкт злочину та суб’єктивна сторона, спеціальна мета як ознака 

суб’єктивної сторони. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК 

України). 

Безпосередній об’єкт злочину в частині прав інтелектуальної 
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власності. Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 

Об’єктивна сторона злочину як сукупність ознак: дія у вигляді 

розголошення відповідною особою комерційної або банківської 

таємниці; істотна шкода суб’єкта господарської діяльності; причинний 

зв’язок між діянням і наслідком. 

Характеристика розголошення комерційної таємниці (ст. 17 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., 

ст. 36 ГК). Способи розголошення банківської таємниці. 

Істотна шкода як наслідок злочину та її встановлення. 

Конструкція складу злочину і момент його закінчення. 

Суб’єкт злочину та його особливості. Суб’єктивна сторона злочину 

та її мотиви. 

Кваліфікація злочину за сукупністю діянь, передбачених ст. 231, і, 

зокрема, статтями 361, 362 КК. 

Кримінально-правовий аналіз незаконного обігу дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для 

їх виробництва (ст. 2031 КК України) 

Об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері господарської 

діяльності, зумовлені незаконним виробництвом, експортом, імпортом, 

зберіганням, реалізацією та переміщенням предметів злочину. 

Додатковим об’єктом можуть бути власність, авторське право і 

суміжні права. 

Предмет злочину є обов’язковою ознакою даного складу злочину, 

який складають: диски для лазерних систем зчитування, матриці, 

обладнання для їх виробництва, сировина для їх виробництва. 

Диск для лазерних систем зчитування – оптичний диск із записом або 

з можливістю запису на ньому аудіо або цифрової інформації будь-

якого змісту для лазерних систем зчитування, яка є об’єктом авторських 

і суміжних прав. 

Лазерною системою зчитування є система, яка дає змогу відтворити 

інформацію, записану на оптичних носіях за допомогою лазерних 

технологій. 

Матриця – матеріальний носій у виді штампа або іншого 

аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у 

цифровій формі і використовується для її безпосереднього перенесення 

на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва. 

Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування 

– обладнання, пристрої та засоби, за допомогою яких виготовляються 

оптичні диски для таких систем (агрегати, преси, штампи, прес-форми 

тощо). У першу чергу – це технологічний процес, а саме – виготовлення 

дисків, іншою складовою є нанесення інформації на диск із 

використанням спеціальної записуючої апаратури. 

Враховуючи бланкетний характер норми при вирішенні питання 
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щодо визнання записуючої апаратури предметом даного злочину, слід 

встановити, що зазначені в диспозиції норми дії вчинюються саме з 

метою її використання з порушенням законодавства, що регулює обіг 

дисків для лазерних систем зчитування (Закон України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 р., «Про 

авторське право і суміжні права» в редакції від 11.07.2001 р.), іншими 

законами та міжнародними договорами України. 

Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є 

оптичний полікарбонат. 

Об’єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, що порушують 

законодавство, яким регулюються виробництво, експорт, імпорт, 

зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо 

ці дії вчинені у значних розмірах. 

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування складається з 

таких процесів: а) перетворення сировини у диски для лазерних систем 

зчитування; б) нанесення на них аудіо чи цифрової інформації, яка 

може визнаватися об’єктом авторських чи суміжних прав. У цьому разі 

вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених 

статтями 2031 та 176 КК. 

Б., маючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з 

метою подальшої реалізації контрафактних дисків для лазерних 

систем зчитування, а саме продукцію торгових марок Sony Interactive 

Entertainment Incу, у значних розмірах придбав у невстановленої особи 

84 контрафактні диски для лазерних систем зчитування формату 

«BD», позначені торгівельним знаком Sony Interactive Entertainment Inc, 

з метою їх подальшого незаконного зберігання для наступної реалізації. 

Внаслідок порушення прав компанії SIEI, шляхом реалізації 

незаконної продукції групи Playstation, було завдано матеріального 

збитку у розмірі 67944 гривень. 

Крім того, у Б. виник злочинний умисел, направлений на незаконне 

розповсюдження комп'ютерних програм на носіях інформації, що 

містять об'єкти авторського права і суміжних прав Sony Interactive  

Entertainment Inc, для чого він придбав у невстановленої особи 

контрафактні диски для лазерних систем зчитування формату «BD», 

позначені торгівельним знаком вказаного власника. 

Тим самим Б. виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення 

злочину до кінця, а саме вчинив дії для незаконного розповсюдження 

комп'ютерних програм на носіях інформації, що містять об'єкти 

авторського права і суміжних прав Sony Interactive Entertainment Inc, 

але злочин не було закінчено до кінця з причин, які не залежали від його 

волі, тому, що був затриманий працівниками поліції. 
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Суд кваліфікував дії Б. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 176 КК України як 

незаконне розповсюдження комп'ютерних програм на носіях 

інформації, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, але 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, 

а також за ч. 1 ст. 2031 КК України як незаконне зберігання дисків для 

лазерних систем зчитування у значному розмірі. 

Експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва полягає у вивезенні з 

території України зазначених предметів з метою їх реалізації. 

Імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання 

та сировини для їх виробництва – ввезення на територію України 

зазначених предметів з метою їх реалізації. 

Зберігання вказаних у диспозиції ч. 1 ст. 2031 КК предметів – 

вчинення будь-яких умисних дій, пов’язаних із фактичним володінням 

такими предметами, незалежно від місця їх знаходження і тривалості 

зберігання: тримання при собі (в одязі, валізі тощо) або поміщення у 

вибране місце. 

Реалізація – будь-яке умисне відчуження цих предметів: 

використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, 

передача в борг і в рахунок боргу тощо. 

Переміщення – перевезення чи пересилання зазначених предметів з 

одного місця в інше. 

Злочин вважається закінченим після вчинення будь-якої з вказаних 

дій, якщо вартість предметів злочину становить значний розмір (ч. 1 ст. 

2031 КК). 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 

років. Спеціальний суб’єкт – приватний підприємець або службова 

особа суб’єкта господарювання. 

Суб’єктивна сторона злочину – прямий умисел. У разі здійснення 

експорту, імпорту обладнання та сировини обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони буде мета – незаконне виробництво за допомогою 

цих предметів дисків для лазерних систем зчитування. 

Кваліфікуючими ознаками злочину в ч. 2 ст. 2031 КК визначено 

повторність, попередня змова групи осіб, наслідки у великих розмірах. 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 

229 КК України) 

Основний безпосередній об’єкт цього злочину серед інших 

передбачає права інтелектуальної власності. 

Предмет злочину – знак для товарів чи послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару. 

Знаки для товарів чи послуг – позначення, за якими товари або 

послуги одних осіб відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Такі 

знаки призначені для ідентифікації товарів і послуг, для розрізнення 
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сервісу різних підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності. 

Разом з цим, вказані знаки також вказують на походження, певну якість 

товарів чи послуг, рекламують їх, надаючи споживачам певну 

інформацію. Предметом злочину є знаки для товарів чи послуг які: 

зареєстровані в Україні; або охороняються без реєстрації на підставі 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна; або визнані у 

встановленому порядку добре відомими. 

Фірмове найменування – найменування суб’єкта господарювання 

(юридичної особи або фізичної особи-підприємця), під яким він бере 

участь у господарському обороті. Підприємець має право заявити як 

фірмове (комерційне) найменування своє прізвище або ім’я (ст. 159 ГК). 

Кваліфіковане зазначення походження товару – позначення, яке 

включає назву географічного місця зазначення походження товару і 

підлягає реєстрації у встановленому законом порядку. Ідеться про назву 

географічного місця (країни, місцевості тощо), яка вживається для 

позначення товару; походить з цього місця чи має певні якості, 

репутацію та інші характеристики, зумовлені винятково або головним 

чином характерними для даного місця природними умовами, людським 

фактором або їх поєднанням (наприклад, горілка «Хортиця»). 

Не є предметом злочину: просте зазначення походження товару; 

кваліфіковане зазначення походження товару, пов’язане з географічним 

місцем в іноземній державі, якщо право на нього в останній не 

охороняється. 

Об’єктивна сторона злочину – це сукупність трьох ознак: а) діяння у 

вигляді незаконного використання об’єктів, указаних у ч. 1 ст. 229 КК, 

або іншого порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування чи кваліфіковане зазначення походження товару; б) 

суспільно небезпечні наслідки – матеріальна шкода у значному, 

великому чи особливо великому розмірі; в) причинний зв’язок між 

діянням і наслідками. 

Використання знака для товарів чи послуг – це: нанесення його на 

будь-який товар, упаковку, в якій міститься останній; застосування під 

час надання будь-якої послуги; застосування в діловій документації, 

рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в іменах, що використовуються 

для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. 

Так, Д., будучи фізичною особою-підприємцем, що здійснює 

господарську діяльність щодо надання поліграфічних послуг, без 

укладання відповідних ліцензійних договорів з власником знака для 

товарів і послуг («NIKE»), зареєстрований за свідоцтвом України 

№7915, права на який належать компанії «NIKE International Ltd» 

(США), для збільшення обсягу збуту продукції та одержання доходів, 

протягом січня-лютого 2012 року в своєму офісному і виробничому 

приміщеннях за допомогою трафаретного станка, трафарету та 

системного блока ПЕОМ використовував позначення, тотожне 
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позначенню торговельної марки «Nike» шляхом нанесення такого на 

кофти різних розмірів і кольорів в кількості 80 одиниць, та в 

подальшому реалізував зазначені спортивні кофти, чим завдав компанії 

«NIKE International Ltd» (США) матеріальну шкоду на загальну суму 

49330,60 грн. 

Незаконним є таке використання знака для товару чи послуги, яке 

здійснюється без дозволу власника свідоцтва на знак. При цьому 

власник має право надати будь-якій особі дозвіл на використання знака 

на підставі ліцензійного договору. Незаконним також є використання 

знака без дозволу особи, яка лише подала заявку для проведення 

внутрішньодержавної чи міжнародної реєстрації знака, але відповідний 

документ ще не отримала. 

Порушенням права на знак для товарів чи послуг за ст. 229 КК 

вважається його використання без згоди власника свідоцтва у доменних 

іменах, а також посягання на право цього власника зазначати поряд зі 

знаком попереджувальне маркування, що вказує на його реєстрацію в 

Україні. 

Незаконним використанням предмета злочину є застосування його у 

вигляді, що відрізняється від оригіналу зареєстрованого знака тільки 

деякими елементами, але які не змінюють у цілому відмінності 

останнього, отже коли позначення настільки подібні, що їх можна 

сплутати із зареєстрованими раніше знаками чи фірмовими 

найменуваннями тощо. 

Використання кваліфікованого зазначення походження товару – це: 

нанесення на товар, етикетку, упаковку; застосування в рекламі; 

записування на бланках, рахунках та інших документах, що 

супроводжують товар. 
Ж., маючи умисел на незаконне використання знака для товарів та 

послуг, у грудні 2012 року, знаходячись на території «Автомобільного 

ринку», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське 

шосе, 36, при невідомих слідству обставинах, у малознайомого чоловіка, 

придбав голограми з зображенням торгівельного знаку Публічного 

акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівельний завод». 

Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне 

використання знака для товарів та послуг, за місцем свого мешкання, з 

метою подальшого збуту, самостійно наклеїв раніше придбані голограми 

з зображенням знака для товарів та послуг ПАТ «ЗАЗ» на полімерні 

пакунки з кустарно виготовленими автомобільними запчастинами, які він 

придбав за невідомих обставин у невстановлених у ході досудового 

розслідування осіб. Указані кустарно виготовлені автомобільні 

запчастини, з незаконно використаним знаком для товарі та послуг ПАТ 

«ЗАЗ», Ж. реалізовував на авторинку. 

Використання кваліфікованого зазначення походження товару 

визнається незаконним у тому разі, коли воно: здійснюється особою, у 

якої немає свідоцтва про право на його використання; має місце щодо 
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товару, який не походить із зареєстрованого для цього географічного 

місця, навіть якщо справжнє місце походження товару чи географічне 

зазначення його походження подається у перекладі або 

супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка» тощо; 

вводить в оману споживачів щодо походження товару та його 

особливих властивостей або інших характеристик, чим завдає шкоди 

репутації зареєстрованого на законних підставах знака або фірмового 

найменування. 

Злочин визнається закінченим з моменту завдання матеріальної 

шкоди у значному розмірі, що включає як пряму шкоду, так і упущену 

вигоду (зокрема, у зв’язку з послабленням на ринку попиту на товар; 

втратою ділової репутації суб’єктом господарювання тощо). 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. 

Суб’єктивна сторона злочину передбачає умисну форму вини. 

До кваліфікуючих ознак злочину (ч. 2 ст. 229 КК) належать: 

повторність; вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 

завдання матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Особливо кваліфікуючими ознаками (ч. 3 ст. 229 КК) є: вчинення 

злочину службовою особою з використанням службового становища; 

організованою групою; завдання матеріальної шкоди в особливо 

великому розмірі. 

У разі незаконного нанесення знака для товарів чи послуг або 

фірмового найменування на диски, виготовлені з порушенням 

законодавства, що регулює їх виробництво, експорт, імпорт, зберігання, 

реалізацію та переміщення, вчинене, за наявності інших необхідних 

ознак, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за статтями 229 та 

2031 КК. 

Злочин, передбачений ст. 229 КК, слід відрізняти від діяння, яке 

містить ст. 192 КК (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою). Критерій розмежування вбачається в ознаках 

предмета злочину та його наслідків. Зокрема, предметом останнього 

можуть бути: чуже майно; грошові кошти, які фізична особа 

зобов’язана сплатити приватній установі, державі або комунальній 

організації за надані послуги. Тоді як предметом злочину, 

передбаченого ст. 229 КК, – знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару як 

індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, що 

є об’єктами інтелектуальної власності. 

Склад злочину, передбачений ст. 229 КК, слід відмежовувати від 

діянь ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ 

(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку). Йдеться про використання назв предмета злочину для 

адресації ресурсів в Інтернеті як доменних імен, яке здійснюється 
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шляхом незаконного втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), систем і 

комп’ютерних мереж. Статтею 229 КК такі дії не охоплюються, а отже 

потребують кваліфікації за сукупністю зі ст. 361 КК. 

Кваліфікація незаконного збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю (ст. 231 КК України) 

Безпосередній об’єкт злочину – відносини добросовісної конкуренції 

в частині порядку охорони інформації, яка є комерційною або 

банківською таємницею, права і законні інтереси суб’єктів цих видів 

діяльності, а також права інтелектуальної власності. 

Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 

Комерційна таємниця – це відомості, пов’язані з виробництвом, 

технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта 

господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких 

може заподіяти шкоду інтересам суб’єкта господарювання. Склад і 

обсяг цих відомостей, спосіб їх захисту визначається суб’єктом 

господарювання згідно із законом (ст. 36 ГК). Вона може обіймати 

інформацію виробничого чи технічного характеру (новітні технології, 

секрети і ноу-хау виробництва тощо), дані економічного змісту (ринки 

збуту, перемовини та угоди з партнерами, плани розвитку, системи 

безпеки суб’єкта господарювання тощо). 

Не вважаються відповідно до постанови КМУ «Про перелік 

відомостей, які не становлять комерційної таємниці» від 9.08.1993 р. 

№ 611 такі відомості, як: документи, що дозволяють займатися 

підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, 

необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших 

обов’язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їх 

заробітну плату загалом і за професіями й посадами, наявність вільних 

робочих місць; документи про сплату податків і обов’язкових платежів; 

документи про платоспроможність; інформація про забруднення 

довкілля, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що 

завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України 

та розміри заподіяних при цьому збитків. 

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності і фінансового 

стану клієнта, що відома банку у процесі обслуговування клієнта та 

взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку і 

розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди 

клієнтові. Перелік інформації, яка визнається банківською таємницею, 

передбачено Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 

7.12.2000 р., а також Правилами збереження, захисту, використання та 

розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління 

НБУ від 14.07.2006 р. № 267. 
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Об’єктивна сторона злочину знаходить свій прояв в умисних діях, 

спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання 

цих відомостей, або в незаконному використанні таких відомостей, 

причому останнє діяння утворює склад злочину, якщо воно спричинило 

істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності. 

Під діями, спрямованими на отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, слід розуміти пошук і добування 

таких відомостей будь-яким, зокрема злочинним, способом (наприклад, 

викрадення, купівля відповідних документів, виготовлення їх копій, 

прослуховування телефонних розмов, перегляд поштової 

кореспонденції, візуальне спостереження, підслуховування усних 

розмов, у тому числі із застосуванням спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, фото- кіно- відео- зйомки, 

проникнення до комп’ютерних систем тощо. 
Т., працівник «ПриватБанку», в силу своїх посадових обов'язків, маючи 

доступ до інформації щодо клієнтів цього банку, яка стала відомою банку 

під час їх обслуговування і зберігалася в комп'ютерах, автоматизованих 

системах та комп'ютерних мережах, з метою заволодінням чужим 

майном – грошовими коштами клієнтів банку, перекопіював указані 

відомості на власний інформаційний носій. 

Для реалізації свого наміру Т. вступив у змову з М. і Ф., яким повідомив 

дані клієнтів вказаного банку, зокрема: їх стать, вік, номери мобільних 

телефонів, а також розробив план дій та визначив їх ролі при знятті 

грошових коштів з банкоматів. З метою конспірування Т. придбавав нові 

мобільні телефони та стартові пакети, які використовувались лише для 

здійснення телефонних дзвінків потерпілим. Маючи навики спілкування з 

клієнтами банку, користуючись клієнтською базою, Т. телефонував 

потерпілим, яким представлявся працівником банку, повідомляв завідомо 

неправдиві відомості щодо налаштування додаткових послуг банку, 

посилення заходів безпеки захисту картки чи заміни пін-коду, в 

результаті чого отримував у них інформацію про пароль доступу до 

послуги «операції без картки» та інформацію про персональні 

ідентифікаційні номери (пін-коди), відомі лише власникам кредитних 

банківських карток. Користуючись отриманими від Т. даними, М. і Ф. 

знімали через банкомати з рахунків потерпілих грошові кошти, 

заподіявши тим самим «ПриватБанку» істотну шкоду. 

У разі поєднання незаконного збирання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, з порушенням таємниці 

листування і телефонних розмов, з використанням спеціальних 

технічних засобів, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

тобто ст. 231 та статтями 163 або 359 КК. 

Не містять складу злочину ситуації, коли особа дізналася про вказану 

таємницю випадково (знайшла документ або почула таку інформацію). 

Слід мати на увазі, що згідно з ч. 3 ст. 162 ГК особа, яка самостійно і 
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добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має 

право використовувати її на свій розсуд. 

Злочин є закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на 

отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, тобто має усічений склад. 

Незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, полягає у впровадженні у виробництво чи 

застосуванні іншим способом під час планування або здійснення 

господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи 

відомостей, що становлять зазначену таємницю. Крім того, 

використанням комерційної або банківської таємниці треба вважати її 

розголошення та інші дії, які особа вчиняє за допомогою відповідної 

інформації (наприклад, продаж, обмін на іншу інформацію або 

матеріальні цінності, висунення майнових або інших вимог до власника 

такої таємниці щодо винагороди, підрив ділової репутації конкурента). 

Незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, визнається матеріальним складом, який є 

закінченим з моменту спричинення істотної шкоди суб’єкту 

господарської діяльності. 

Факт наявності або відсутності істотної шкоди вирішується в 

кожному конкретному випадку з огляду на розмір завданих збитків, 

фінансове становище суб’єкта господарювання тощо. Вона може бути 

як матеріальною, так і нематеріальною, охоплювати як пряму шкоду, 

так і одержані суб’єктом господарської діяльності збитки від зниження 

обсягів реалізації продукції, вимушеного зниження цін (тарифів) на 

товари (послуги), фінансових витрат, пов’язаних із відверненням 

негативних наслідків використання комерційної та банківської таємниці 

конкурентами тощо. 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. 

Суб’єктивна сторона злочину у випадках вчинення дій, спрямованих 

на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, характеризується умисною формою вини, а також 

спеціальною метою в усіченому складі. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК 

України) 

Безпосереднім об’єктом злочину поряд з іншими суспільними 

відносинами у сфері господарської діяльності є право інтелектуальної 

власності. 

Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 

Об’єктивна сторона злочину включає сукупність таких ознак: 1) дія 

у вигляді розголошення особою комерційної або банківської таємниці; 

2) істотна шкода суб’єкту господарської діяльності; 3) причинний 
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зв’язок між діянням і наслідком. 

Розголошення комерційної таємниці – це ознайомлення іншої особи 

без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно 

до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, 

якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням 

відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди 

суб'єкту господарювання (ст. 17 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., ст. 36 ГК). 

Аналогічно виглядає це питання стосовно банківської таємниці. 

При цьому способи розголошення комерційної та банківської 

таємниці можуть бути різними: усно, письмово, із застосуванням 

технічних засобів та комунікацій, оприлюднення у засобах масової 

інформації, умисного створення умов для ознайомлення з відповідними 

предметами злочину тощо, хоча сам той чи інший спосіб вчинення 

злочину на кваліфікацію дій винного не впливає. 

Даний злочин вважається закінченим з моменту заподіяння суб’єкту 

господарської діяльності істотної шкоди. 

Суб’єкт злочину – спеціальний, особа, якій комерційна або 

банківська таємниця відома у зв’язку з професійною чи службовою 

діяльністю. Поряд з працівниками суб’єктів господарювання суб’єктом 

злочину можуть визнаватися працівники інших установ, нотаріуси, 

особи, які виконують на даному підприємстві чи в його інтересах свої 

професійні обов’язки, зокрема аудитори, адвокати, працівники 

фіскальних і правоохоронних органів, які мають доступ до комерційної 

чи банківської таємниці у зв’язку з виконанням службових обов’язків. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом та 

корисливим чи іншим особистим мотивом. Особистим може бути 

прихильне ставлення чи, навпаки, неприязнь, бажання заподіяти шкоди, 

помста за критику чи звільнення, підтримання конкурента та інше. 

Збирання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, за допомогою несанкціонованого втручання в роботу 

комп’ютерів або їх мереж повинно кваліфікуватися за сукупністю 

злочинів, передбачених ст. 231 та статтями 361, 362 КК. 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 12, 16, 22, 24, 29-31, 

48, 51, 61, 67, 69, 82; допоміжна: 87, 89, 98, 103, 112, 113, 123. 

Питання на СРС: 

1. Якою особливістю характеризується безпосередній об’єкт складів 

злочинів, передбачених статтями 2031, 229, 231, 232 КК? 

2. Як слід тлумачити поняття «незаконність» дій як ознаку 

об’єктивної сторони вказаних складів злочинів?  

3. Які предмети складу злочину передбачає ст. 2031 КК? 

4. Який кримінально-правовий зміст характеризує поняття 

«обладнання», «матриця» та «сировина» у диспозиції ст. 2031 КК? 

5. Яким нормативним актом регулюється діяльність суб’єктів 
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господарювання, пов’язана з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування? 

6. У чому особливість таких предметів злочину, як: знак для товарів 

чи послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення 

походження товару (ст. 229 КК)? 

7. Як слід кваліфікувати дії винного при незаконному використанні 

назв доменних імен для адресації ресурсів в Інтернеті, що здійснюється 

шляхом незаконного втручання в цю мережу? 

8. У чому відмінність складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, від 

діяння, яке містить ст. 192 КК (заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою)? 

9. До яких законодавчих та нормативних актів відсилає диспозиція 

ст. 231 КК України? 

10. Як сформульовані поняття комерційної і банківської таємниці у 

чинному законодавстві України? 

11. Які відомості суб’єктів господарської діяльності не можуть 

становити комерційної і банківської таємниці? 

12. Чим відрізняються конструкції складів злочинів, передбачені ч. 1 

ст. 231 КК України? 

13. Хто є суб’єктом розголошення комерційної або банківської 

таємниці (ст. 232 КК України)? 

14. Які мотиви суб’єктивної сторони та їх зміст передбачає ст. 232 КК 

України? 

7 Тема 3.1. Адміністративно-правова охорона об'єктів 

інтелектуальної власності 

Адміністративна відповідальність як публічно-правовий засіб 

охорони об’єктів інтелектуальної власності. Розвиток адміністративного 

законодавства щодо охорони суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності. 

Ступінь наукової розробки проблем адміністративно-правової 

охорони прав інтелектуальної власності. Ключові категорії, що 

торкаються розуміння, з’ясування і тлумачення понять «охорона» та 

«захист» прав інтелектуальної власності. 

Поняття адміністративно-правового захисту прав та інтересів особи. 

Реалізація права на такий захист з моменту порушення прав 

інтелектуальної власності. Припинення неправомірних дій і поновлення 

порушених прав суб’єктів прав інтелектуальної власності нормами 

адміністративного права. 

Поняття адміністративно-правової охорони прав у сфері 

інтелектуальної власності. Механізм публічно-правової охорони 

інтелектуальної власності. Адміністративно-правове середовище як 

система норм, що гарантує охорону прав інтелектуальної власності. 

Міжнародні і національні джерела адміністративно-правової охорони 

інтелектуальної власності та їх система. Сприяння міжнародних 
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договорів, до яких приєдналася Україна, захисту прав у сфери 

інтелектуальної власності та вдосконалення їх законодавства. 

Охорона прав інтелектуальної власності Цивільним, Господарським, 

Митним кодексами України, законами України «Про авторське право і 

суміжні права», «Про інформацію», «Про видавничу справу», «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про розповсюдження 

мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 

програм, баз» та іншими. 

Механізм забезпечення застосування законів у зазначеній сфері 

підзаконними нормативними актами. 

Об’єкти адміністративно-правового захисту авторських прав, 

передбачені ст. 512 КУпАП. Адміністративна відповідальність у сфері 

авторського права за: демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів (ст. 1646 КУпАП); незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних (ст. 1649 КУпАП); порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 16413 

КУпАП). 

Перспективи розвитку інтелектуальної власності в рекомендаціях 

парламентських слухань, державних програмних документах, 

законодавстві та нормативно-правових актах з питань інтелектуальної 

власності. 

Становлення інформаційного суспільства і його трансформація в 

кібернетичну цивілізацію на підґрунті інтелектуальних досягнень. 

Необхідність удосконалення цих суспільних відносин засобами 

адміністративно-правового регулювання. 

Процес зростання об’єктів авторського права в життєдіяльності 

соціуму. Поява нових видів правопорушень та їх ефективне 

запобігання. Узагальнення правозастосовної та судової практик з 

питань охорони інтелектуальної власності. Рекомендації Пленуму 

Верховного Суду України щодо застосування законодавства у справах 

про захист прав інтелектуальної власності. 

Питання вдосконалення правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності, зокрема з охорони авторського права, а 

також усунення перешкод, що заважають реалізації прав суб’єктів права 

інтелектуальної власності, засобами адміністративного права. 

Засади національної системи регулювання сфери інтелектуальної 

власності в Україні. Процес входження країни у європейське і світове 

співтовариство у зазначеній сфері. Створення в Україні Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності. 

Адміністративно-правова охорона прав інтелектуальної власності в 
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Україні у взаємодії з ВОІВ і СОТ. 

Інтелектуальна власність в Україні як стратегічний ресурс у 

структурі внутрішнього валового продукту. Її значення у підвищенні 

конкурентоспроможності економіки, поліпшенні інноваційного 

розвитку та інтеграції України у світовий економічний простір, 

підвищення її міжнародного авторитету. 

Поняття адміністративно-правової «охорони» і «захисту» прав 

інтелектуальної власності 

Забезпечення належної охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності вважається складним економічним, соціальним, правовим 

явищем в умовах становлення ринкових відносин. У зв’язку з цим у 

теорії та практичній діяльності щодо забезпечення охорони й захисту 

прав інтелектуальної власності виникають проблемні правові питання 

внаслідок незаконного використання об’єктів права інтелектуальної 

власності. Одним із правових засобів охорони об’єктів інтелектуальної 

власності і захисту суб’єктивних прав власників інтелектуальних 

продуктів від незаконного використання є адміністративна 

відповідальність. 

Це завдання мають забезпечити адміністративно-правові норми, які 

передбачають відповідальність за незаконне використання об’єктів 

права інтелектуальної власності. Проблеми незаконного використання 

об’єктів інтелектуальної власності постають особливо гостро у зв’язку 

зі збільшенням зазначених деліктів. 

Розвиток адміністративного законодавства в рамках реформування 

системи законодавства обумовлює вдосконалення адміністративно-

правових відносин у сфері інтелектуальної власності. Сучасний прогрес 

характеризується значним проривом у ролі та значенні результатів 

інтелектуальної діяльності в усіх сферах цивілізованого суспільства, 

оскільки інноваційні процеси набувають сьогодні вирішального 

значення. 

У зв’язку з цим набувають актуальності питання реформування 

національного законодавства з урахуванням положень Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС, яка передбачає суттєві зміни щодо 

регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема щодо захисту авторських прав. Інтенсивність розповсюдження 

об’єктів інтелектуальної власності в суспільстві, збільшення порушень, 

пов’язаних з цим правовідносин, незахищеність авторів при порушенні 

їх особистих немайнових та майнових прав актуалізує питання 

вдосконалення законодавства України для охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Проблеми адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної 

власності є предметом наукових праць В.Б. Авер’янова, І.В. Арістової, 

Ю.П. Битяка, І. П. Голосніченка, В.М. Гаращука, Р.А. Калюжного, 

В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, Т.О. Коломоєць, Л.В. Коваля, 
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О.В. Кузьменко, В.І. Курила, Р.С. Мельника, О.П.Орлюк, 

О.І. Остапенка, О.А. Підопригори, Р. Б. Шишки, Є.В. Юркової та інших 

учених. Водночас стан адміністративно-правового захисту авторських 

прав, аналіз законодавчих і нормативних актів, сучасних доктрин та 

правозастосовної практики вимагає подальших наукових розвідок, 

спрямованих на вдосконалення законодавства у цьому сегменті. 

Згідно зі ст. 51 Закону України «Про авторські і суміжні права» 

захист особистих немайнових і майнових прав здійснюється відповідно 

до адміністративного, цивільного та кримінального законодавства. 

Отже, у межах навчальної дисципліни необхідно розглянути ключові 

категорії, які торкаються розуміння, з’ясування та тлумачення понять 

«охорона» й «захист» авторських прав, оскільки правова визначеність 

понятійного апарату беззастережно має принципове значення у 

законотворчій та правозастосовній діяльності, оскільки саме такий 

підхід забезпечує належну правову визначеність правових приписів та 

їх реалізацію на практиці. 

Загальній теорії права відома значна кількість наукових підходів 

щодо сутності вказаних понять, зокрема щодо прав інтелектуальної 

власності, проте загальновизнаного визначення цих категорій немає. 

Так вважається, що така охорона прав повинна сприяти комерціалізації, 

забезпечувати захист інтелектуальної власності від недобросовісної 

конкуренції, незаконного відчуження та обмеження інших прав у 

виробничій, науковій, літературній та художній сферах. Отже виходить, 

що поняття охорони авторських прав є більш широким за змістом, а 

тому захист авторських прав є складовою частиною охорони авторських 

прав. Конструкція «адміністративно-правовий захист» також викликає 

дискусійні підходи серед науковців. 

Водночас, нагальні потреби правового захисту авторських прав 

обумовлюються швидким розвитком суспільних відносин, необхідністю 

забезпечення інноваційного соціально-економічного розвитку на базі 

використання інтелектуального потенціалу суспільства. Отже викладене 

вимагає подальших наукових досліджень у напрямку з’ясування 

сутності адміністративно-правового захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності.  

У теорії адміністративного права визнається, що адміністративно-

правовий захист прав та інших інтересів особи – це сукупність 

застосовуваних у порядку, врегульованому нормами адміністративних 

засобів, спрямованих на здійснення уповноваженими на те органами, 

посадовими особами, а також громадянами, відповідних процесуальних 

дій. 

Питання щодо необхідності реалізації права на адміністративно-

правовий захист авторських прав виникає з моменту порушення 

особистих немайнових та майнових прав автора або його 

правонаступників. Метою такого захисту є припинення неправомірних 
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дій з боку правопорушника уповноваженими на те компетентними 

органами, усунення перешкод у реалізації прав на об’єкт 

інтелектуальної власності і поновлення порушених прав автора 

(правонаступників) шляхом застосування засобів, передбачених 

нормами адміністративного права. 

Відтак адміністративно-правовий захист авторських прав у сфері 

інтелектуальної власності передбачає певний правовий механізм, 

складовою частиною якого є нормативно-правове середовище, тобто 

норми права, які регламентують відносини між суб'єктами даної сфери 

правовідносин. 

Засади правового регулювання адміністративно-правового захисту 

авторських прав визначає Конституція України, яка в ст. 54 гарантує 

громадянам свободу літературної, художньої, наукової творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності, та право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Конституційні норми передбачають 

право кожного володіти, користуватися та розпоряджатися 

результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності (ч. 1 ст. 41). 

Водночас, держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 

власності, які рівні перед законом (ч. 4 ст. 13). 

Водночас є очевидним потреба передбачати Кодексі України про 

адміністративні правопорушення самостійний розділ присвячений 

охороні прав інтелектуальної власності, зокрема «Адміністративні 

проступки, що посягають на право інтелектуальної власності», а також 

доповнити кодекс статтями про посягання на права інтелектуальної 

власності через мережу «Інтернет» та порушення правил використання 

програмного забезпечення тощо. 

Міжнародні і національні джерела адміністративно-правової 

охорони інтелектуальної власності 

Систему джерел національного законодавства України складають 

чинні міжнародні договори сфери інтелектуальної власності, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зокрема, 

Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів, 

зокрема Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів (1886 р.), Всесвітньої конвенції і авторського права (1952 р., 

1971 р.), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право (1996 р.) та ін. Крім того, Угода про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) СОТ від 15 

квітня 1994 р. містить положення щодо набуття, обсягу та здійснення 

авторських прав. 

При цьому передбачається, що правова охорона об’єктів авторського 

права поширюється на форми втілення, а не на ідеї, процеси, методи 

функціонування або математичні концепції; комп’ютерні програми 
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підлягають правовій охороні як літературні твори відповідно до 

Бернської конвенції тощо. 

В Угоді про асоціацію між Україною і ЄС передбачено, що у сфері 

інтелектуальної власності вона має за мету спрощення створення і 

комерційного використання інноваційних продуктів і продуктів творчої 

діяльності на території сторін Угоди, а також досягнення належного та 

ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності 

(глава 9). Таким чином, міжнародні договори, до яких приєдналася 

Україна, сприяють посиленню захисту авторських прав шляхом 

гармонізації законодавства сфери інтелектуальної власності країн-

учасниць. 

Захист авторських прав також регулюється національним 

законодавством, першочергово Цивільним кодексом України (далі – ЦК 

України), зокрема книгою четвертою «Право інтелектуальної 

власності» та гл. 75, 76 кн. п’ятої, що містять як загальні положення про 

право інтелектуальної власності, так і спеціальні правила стосовно 

створення та використання певного об’єкта, а також регламентують 

договірні відносини у вказаній сфері. Поряд з цим, Господарський 

кодекс України (гл. 16) регулює відносин щодо використання в 

господарській діяльності і прав інтелектуальної власності. 

Це також розділ XIV Митного кодексу України, який регулює 

питання сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон, зокрема: порядок митного 

контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності, митний реєстр об’єктів права 

інтелектуальної власності; призупинення митного оформлення товарів 

на підставі даних митного реєстру та за ініціативою органу доходів і 

зборів; спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких 

призупинено за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності; 

взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у 

сфері захисту права інтелектуальної власності (ст. 397-403). 

Сферу прав інтелектуальної власності, в тому числі питання захисту 

авторських прав, регулюють закони України: «Про авторське право і 

суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про інформацію» від 2.10.1992 р.; 

«Про видавничу справу» від 5.06.1997 р., «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5.07.1994 р., «Про 

розповсюдження мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз від 23.03.2000 р. та інші. 

Механізм застосування законів у зазначеній сфері забезпечують 

підзаконні нормативно-правові акти, а саме: Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди 

(роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» 

від 18.01.2003 р. № 72, Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
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державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

автора на твір» від 27.12.2001 р. № 1756, Наказ Міністерства фінансів 

України «Про затвердження Порядку реєстрації в митному реєстрі 

об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно 

до закону» від 30.05.2012 р. № 648 та ін. 

Щодо адміністративно-правового захисту авторських прав, то ст. 512 

КУпАП визнає адміністративним проступком таке порушення прав на 

об'єкт права інтелектуальної власності, як незаконне використання 

об’єкта права інтелектуальної власності (літературного художнього 

твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, 

комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття), 

привласнення авторства на такий об’єкт, інше умисне порушення прав 

на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 

Також адміністративну відповідальність у сфері авторського права 

передбачають: демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів (ст. 1646), незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних (ст. 1649), порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 16413). 

Процесуальні питання захисту права інтелектуальної власності, 

зокрема авторських прав, регламентуються КПК України, КУпАП 

України, ЦПК України та ГПК України. 

Перспективи адміністративно-правового регулювання прав 

інтелектуальної власності 

Перспективи розвитку проблем інтелектуальної власності визначені в 

рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної 

власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування» від 27.06.2007 р., Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12.01.2015 р. № 5, основних положеннях Програми розвитку державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні на 2009–

2024 роки, затвердженої рішенням Колегії Державного департаменту 

інтелектуальної власності від 14.12.2009 року. 

Сучасний процес становлення інформаційного суспільства та його 

трансформація в кібернетичну цивілізацію ґрунтується на основі 

інтелектуальних досягнень людини, пов’язаних з розвитком 

телекомунікаційної сфери, зокрема мережі Інтернет. Стрімке зростання 

кількості користувачів цієї мережі вимагає відповідного правового 

регулювання Інтернет-відносин, а отже вдосконалення правового 

забезпечення суспільних відносин щодо функціонування Інтернету. З 

урахуванням необхідності вдосконалення цих правовідносин Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» передбачає такі 
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терміни, як веб-сайт, веб-сторінка тощо, а також норми, які 

регламентують порядок припинення порушень авторського права і (або) 

суміжних прав із використанням мережі Інтернет, зобов’язання 

постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту 

авторського права і (або) суміжних прав із використанням мережі 

Інтернет (ст. 521, 522 цього Закону). 

Упровадження продуктів інтелектуальної діяльності як об’єктів 

авторського права на світовому і національному рівнях набуватимуть 

інтенсивності, що в свою чергу вимагатиме законодавчого і 

нормативного супроводження. З іншого боку процес зростання об’єктів 

авторського права в життєдіяльності соціуму буде породжувати появу 

нових правопорушень, що в свою чергу вимагає відповідного 

прогнозування, а відтак – ефективної протидії можливим 

адміністративним деліктам у цій сфері. Важливе значення має 

продовження узагальнення правозастосовної та судової практики, і 

надання на цій основі відповідних рекомендацій на зразок Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм 

законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 

від 4.06.2010 р. № 5, а також судової практики вирішення спорів, 

пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права 

і суміжних прав у мережі Інтернет, підготовленої фахівцями державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності за 2015-2016 роки. 

Отже особливої актуальності набуває питання вдосконалення 

правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема з охорони і захисту авторського права, а також усунення 

перешкод, що заважають реалізації прав суб’єктів права інтелектуальної 

власності, засобами адміністративного, кримінального, цивільного та 

іншого правового впливу. 

При цьому сутність адміністративно-правового захисту авторських 

прав полягає в припиненні неправомірних дій правопорушників 

уповноваженими державою компетентними особами із застосуванням 

засобів, передбачених нормами адміністративного права, а саме 

задоволенням вимог: про визнання права; про припинення дій, що 

порушують право або створюють загрозу його порушення; про 

вилучення матеріального носія (обладнання, устаткування та 

матеріалів); про публікації рішення суду про допущене порушення 

прав. 

Наприкінці XX століття закладено основи національної системи 

регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні та розпочато 

створення системи її охорони, що у процесі входження країни у 

європейське і світове співтовариство передбачає рішення низки питань 

у зазначеній сфері. Зокрема черговим кроком є Указ Президента Україні 

Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності від 

29.09.2017 року. 
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Важливе значення у забезпеченні адміністративно-правової охорони і 

захисту авторських прав в Україні має взаємодія із Всесвітньою 

організацією інтелектуальної власності та Світовою організацією 

торгівлі. У контексті сучасного розвитку основні положення цієї 

системи важливі для України з урахуванням реалізації у майбутньому 

інноваційної моделі розвитку економіки. 

Таким чином, інтелектуальна власність в Україні набуватиме 

стратегічного ресурсу в структурі ВВП, слугувати розбудові і 

підвищенню конкурентоспроможності економіки країни, поліпшенню 

інноваційного розвитку та інтеграції України у світовий економічний 

простір, підвищенню її міжнародного авторитету, що потребує 

подальшого вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної 

власності та її адміністративно-правової охорони. 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 38, 39, 47, 48, 51-85; 

допоміжна: 90, 92, 94, 97, 104, 105, 111, 114, 116, 118, 119, 124-127. 

Питання на СРС: 

1. У чому сутність адміністративно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності та її ключових категорій? 

2. Яким є механізм припинення неправомірних дій і поновлення 

порушених прав суб’єктів прав інтелектуальної власності засобами 

адміністративного права? 

3. Які міжнародно-правові джерела сприяють адміністративно-

правовій охороні прав інтелектуальної власності? 

4. Які галузі вітчизняного законодавства та спеціальні закони 

України утворюють підґрунтя адміністративно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності? 

5. Яка роль в адміністративно-правовій охороні прав 

інтелектуальної власності належить підзаконним нормативним актам? 

6. Які об’єкти адміністративно-правового захисту авторських прав 

передбачені ст. 512 КУпАП?  

7. У чому особливості адміністративної відповідальності за 

демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 1646 КУпАП)?  

8. У чому сутність відповідальності за незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних (ст. 1649 КУпАП)? 

9. У чому знаходять прояв об’єктивні ознаки порушення 

законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для 

лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини 

для їх виробництва (ст. 16413 КУпАП)? 

10. Які перспективи розвитку інтелектуальної власності в 

рекомендаціях парламентських слухань, державних програмних 

документах, законодавстві та нормативно-правових актах з питань 

інтелектуальної власності. 
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11. У чому є зростання ролі адміністративно-правових засобів 

регулювання в умовах становлення інформаційного суспільства? 

12. Яку роль відіграє узагальнення правозастосовної та судової 

практики з питань охорони інтелектуальної власності? 

13. Які напрямки вдосконалення правового регулювання відносин у 

сфері інтелектуальної власності є засобами адміністративного права? 

14. Які підстави створення в Україні Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності? 

8 Тема 3.2. Адміністративно-правова охорона прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності 

Поняття порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

(ст. 512 КУпАП).  

Об'єкт правопорушення – майнові та немайнові права суб'єктів права 

інтелектуальної власності. Загальна характеристика особистих 

немайнових прав і майнових прав власника інтелектуального продукту 

та його виключні права. 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 512 КУпАП. 

Бланкетність диспозиції норми. Законодавство, що регулює відносини у 

цій сфері. Способи вчинення правопорушення. Оприлюднення, 

опублікування, відтворення, розповсюдження без згоди автора 

(власника патенту чи свідоцтва) літературного або художнього твору та 

інших предметів правопорушення. Привласнення авторства на об’єкти 

промислової власності. Інше умисне порушення прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності. 

Потерпілий як обов’язкова ознака правопорушення. Порядок 

встановлення суб’єкта права інтелектуальної власності. 

Інші обставини адміністративного правопорушення. Довідкові дані 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (його 

регіональних органів), що враховуються при аналізі правопорушення. 

Висновок експертизи щодо вказаних проваджень. 

Вид і розмір матеріальної шкоди, що тягне адміністративну 

відповідальність. 

Суб'єктивна сторона правопорушення та його суб’єкт. Загальні і 

спеціальні ознаки суб’єкта. 

Розмежування адміністративних правопорушень, передбачених ст. 

512 і ст. 1649 КУпАП як загальної та спеціальної норм. 

Поняття правопорушення, передбаченого ст. 1646 «Демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів» КУпАП. 

Об'єкт правопорушення. Фільм (аудіовізуальний твір кінематографії) 

як предмет даного правопорушення. Поняття фільмокопії. 

Об'єктивна сторона правопорушення. Способи вчинення 

правопорушення. Демонстрування або розповсюдження фільмів 

шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного 
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посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Незаконне демонстрування фільму у призначених для цього 

приміщеннях на відеоустановках, а також каналами мовлення 

телебачення. 

Розповсюдження – виготовлення фільмокопій без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з 

метою їх демонстрування, продаж, а також передача в прокат. 

Розповсюдження (прокат) фільму – це виготовлення фільмокопій 

(тиражування), продаж та передача їх у прокат юридичним та фізичним 

особам. 

Право на розповсюдження і демонстрування фільмів (національних 

та іноземних) відповідно до вимог законів України «Про 

кінематографію», «Про авторське право і суміжні права» та інших 

нормативних актів. Суб'єкт надання такого права. Документ, який 

засвідчує право та визначає умови розповсюдження і демонстрування 

фільмів. Державний реєстр фільмів.  

Суб'єктивна сторона правопорушення та її ознаки. 

Суб'єкт правопорушення. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного 

правопорушення. 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, передбачене ст. 

1649 КУпАП. 

Об'єкт правопорушення. Особливості предмета правопорушення. 

Контрольна марка і маркування як засіб ідентифікації. Єдиний реєстр 

одержувачів контрольних марок. 

Об'єктивна сторона правопорушення. Бланкетність диспозиції норми. 

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» 

(2000 р.). Інші нормативні акти, що забезпечують порядок зберігання 

обігу цих предметів. 

Поняття розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм та інших не маркованих предметів правопорушення. Ознаки 

недодержання порядку розповсюдження об’єктів авторських і суміжних 

прав, встановленого державою. 

Експертиза встановлення контрафактних примірників. Інші докази 

розповсюдження контрафактної продукції. 

Суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушуються. 

Завдані збитки правопорушенням. 

Суб'єктивна сторона правопорушення, її особливості. 

Суб'єкт правопорушення. Відповідальність реалізатора і суб’єкта 

підприємницької діяльності (власник, орендар торговельної точки, 

кіоску, відділу магазину тощо), якщо він організував незаконне 

розповсюдження. 
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Помилки при визначенні адміністративної відповідальності за ст. 

1649 КУпАП та ст. 512 КУпАП. 

Поняття порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності 

Поняття порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

передбачено ст. 512 КУпАП, яке сформульовано таким чином: 

«незаконне використання 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), привласнення 

авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за 

собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та 

обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. 

Гарантія охорони такого права проголошена ст. 41 Конституції 

України як право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. 

Як вже попередньо відзначалося суб'єктами права інтелектуальної 

власності визнаються громадяни, юридичні особи та держава. 

Об'єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та 

мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати 

науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. 

Відносини щодо створення і використання об'єктів права 

інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України, 

законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», низкою інших правових 

актів. 

Отже об'єктами авторського права визнаються твори у галузі науки, 

літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори 

белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого 

характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, 

проповіді та інші усні твори; 3) комп'ютерні програми; 4) бази даних; 

5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-

драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для 

сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори 
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образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і 

садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, зокрема твори, 

виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового 

мистецтва, зокрема твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, 

ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, 

карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються 

географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 

діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у п. 1, і обробки 

фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та 

антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що 

вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що 

входять до них як складові; 16) тексти перекладів для дублювання, 

озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних 

аудіовізуальних творів; 17) інші твори. 

Суб'єктами авторського права є автори зазначених творів, їх 

спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої 

авторські майнові права. 

Об'єктом цього правопорушення є майнові та немайнові права 

суб'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до статей 14 та 15 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» права авторів 

поділяються на особисті немайнові та майнові. Автору належать такі 

особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства 

шляхом зазначення належно імені автора на творі і його примірниках і 

за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично 

можливо; 2) забороняти під час публічного використання твору 

згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись 

анонімом; 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення 

псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його 

примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам. 

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право 

на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові 

права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути 

передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом 

авторського права. 

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, 

яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-
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якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання 

твору іншими особами дає йому право дозволяти чи забороняти: 

1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення 

творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке 

повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою 

організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади 

творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни 

творів; 7) включення творів як складових до збірників, антологій, 

енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого 

продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий 

найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу 

примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома 

публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до 

творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 

першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, 

музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у 

фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт 

примірників творів. 

Цей перелік не є вичерпним. Виключні права авторів на 

використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового 

мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих 

творів. 

За винятком визначених законодавством випадків, автор має право 

вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору у формі 

одноразового платежу або відрахувань за кожний проданий примірник 

чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. 

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і 

використання твору встановлюються в авторському договорі або у 

договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права 

організаціями колективного управління з особами, які використовують 

твори. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися 

мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування. 

Обмеження авторських майнових прав здійснюються за умови, що 

вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть 

безпідставно законні інтереси автора. 

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у незаконному 

використанні об'єктів права інтелектуальної власності, привласненні 

права на цей об'єкт або іншого умисного порушення прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 

Аналіз адміністративних справ показує, що протоколи про 

правопорушення, передбачені ст. 512 і 1649 КУпАП, складаються, як 
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правило, уповноваженими на те особами, однак є непоодинокі випадки 

їх складення особами, які згідно із законом не мають на це права. У 

таких випадках суд має прийняти рішення про її закриття, а не 

направляти справу для дооформлення. 

Особливість ст. 512 КУпАП є в тому, що нею передбачено як 

відповідальність за вчинення незаконних дій з об’єктами права 

інтелектуальної власності, так і захист інтересів суб’єктів, право 

інтелектуальної власності яких порушено такими діями. У зв’язку з тим, 

що правовідносини щодо окремих груп об’єктів права інтелектуальної 

власності регулюються спеціальними законами, при провадженні в 

адміністративній справі слід керуватися положеннями того 

спеціального закону, яким передбачено охорону особистих немайнових 

і майнових прав авторів та їхніх правонаступників (права, пов’язані зі 

створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва), і 

прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій 

мовлення, а також прав винахідників. 

Аналіз справ цієї категорії показує, що винні особи притягувалися до 

відповідальності за ст. 512 КУпАП за незаконне використання знаків 

для товарів і послуг, неліцензійного програмного забезпечення для 

персональних комп’ютерів або незаконне відтворення примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерної програми, 

бази даних, а також незаконні передрук і продаж шкільних підручників, 

підроблення та продаж хімічних добрив, парфумів, чаю тощо з 

використанням логотипів торгових марок відомих фірм. 

Вивчення матеріалів судової практики показує, що суди правильно 

розуміють, що: 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 відповідних законах України); привласненням авторства на 

об’єкти промислової власності вважається оформлення в повному 

обсязі або частково відповідних реєстраційних документів на чужі 

права інтелектуальної власності із зазначенням свого прізвища; 

реєстрація під своїм прізвищем предмета інтелектуальної власності, 

створеного у співавторстві з іншими особами, без позначення цього; 

привласнення авторства на об’єкти авторського права і суміжних 

прав, тобто вчинення будь-яких дій з метою реалізації як виключних, 

так і невиключних, майнових і немайнових прав відповідно до статей 

14, 15 Закону «Про авторське право та суміжні права», зокрема 

використання твору як свого, тобто із зазначенням свого прізвища 
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(псевдоніма), надання дозволу іншим особам використовувати твір від 

свого імені як від автора твору, надання дозволу на відтворення твору, 

публічні виконання, сповіщення, демонстрацію і показ, а також на 

переклад твору, перероблення, адаптацію або аранжування, передача 

прав автора (відчуження) іншій особі.  

Оскільки передбачити заздалегідь повний перелік протиправних дій 

досить важко, в законі вживається конструкція «інше умисне 

порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності» (наприклад, 

«незаконне тиражування» або виготовлення примірників твору без 

отримання дозволу від автора (співавторів), видавництва). З огляду на 

зазначене для з’ясування наявності в діях особи ознак правопорушення 

необхідно звертатися до спеціальних законів, що регулюють відносини 

у цій сфері. 

Між тим, у матеріалах про ці адміністративні правопорушення не 

завжди зазначається, які саме дії правопорушника утворюють незаконне 

використання, привласнення авторства чи інше незаконне порушення 

прав на об’єкти права інтелектуальної власності і статтю якого 

спеціального закону порушено. У окремих протоколах такі вимоги 

виконуються лише частково. 

Так, у протоколі про адміністративне правопорушення за ознаками 

ст. 512 КУпАП оперуповноваженим державної податкової інспекції 

(далі ДПІ) у м. Рівне 11.12.2003 р. щодо гр. П. зазначено, що в 

результаті перевірки роботи комп’ютерного клубу встановлено 

використання програмного забезпечення, комп’ютерних ігор без 

ліцензій, угод та документів, що підтверджують законність їх 

використання, чим порушено ст. 15 Закону. Ці дії (передавалося 

третім особам право використання програмного забезпечення та ігор 

на 27 комп’ютерах без наявності дозволу) тягнуть відповідальність за 

ст. 512 КУпАП. 

Отже, в протоколі не наведено переліку назв незаконно використаних 

програм і не зазначено, кому належить право інтелектуальної власності 

на них, що використовувалися, та який існує порядок використання 

таких програм. Указані недоліки оформлення протоколу стали 

причиною закриття провадження у справі. 

В інших випадках у матеріалах адміністративних проваджень 

відсутні відомості про потерпілих, що є обов’язковою ознакою цього 

правопорушення. 

Так, суддя закрив провадження у такій справі за відсутністю у діях 

О. складу адміністративного правопорушення, оскільки у протоколі не 

зазначено суб’єкта права інтелектуальної власності і повні дані щодо 

нього (прізвище, ім’я, по батькові, назва юридичної особи, адреса, 

документ, який підтверджує право інтелектуальної власності 

потерпілого). Така вимога закону порушується дуже часто. 

Необхідно мати на увазі, що дані щодо суб’єкта права 
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інтелектуальної власності встановлюються в порядку, визначеному 

законодавством, за запитом до органів, уповноважених вести облік 

таких прав, зокрема до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, 

оскільки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 

11.05.2017 р. № 320, цей центральний орган виконавчої влади здійснює 

реєстрацію та ведення державних реєстрів об’єктів інтелектуальної 

власності. Державну службу інтелектуальної власності, що раніше 

виконувала зазначені функції, ліквідовано. 

У провадженні має бути встановлено, чи зареєстровані такі торгові 

марки, чи існує суб’єкт, якому належить право на зазначені торгові 

марки, чи є представник цього суб’єкта в Україні (до справи мають бути 

долучені запити до Мінекономрозвитку, а також висновки експертизи 

про те, що виявлені та вилучені етикетки є товарними знаками). 

Так, у зв’язку з відсутністю матеріалів, які б підтверджували 

незаконність використання знака для товарів і послуг, суд закрив 

справу про притягнення до адміністративної відповідальності Ж. за 

ст. 512 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного 

правопорушення. 

Таким чином, у адміністративному провадженні за ст. 512 КУпАП 

крім перелічених у ст. 256 КУпАП даних також обов’язково мають бути 

зазначені:  

– об’єкт правопорушення (назва об’єкта права інтелектуальної 

власності);  

– які дії є незаконними і яку статтю спеціального закону вони 

порушують;  

– суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушені; 

– які документи підтверджують порушення прав інтелектуальної 

власності;  

– вимоги, які висуває суб’єкт права інтелектуальної власності щодо 

припинення правопорушення чи відшкодування завданих збитків;  

– чи визнається суб’єкт права інтелектуальної власності потерпілим у 

результаті вчинення правопорушення;  

– яким особам (суб’єктам підприємницької, господарської діяльності) 

передано право на використання (відтворення, розповсюдження тощо) 

об’єкта права інтелектуальної власності. 

Поряд з цим до матеріалів провадження мають бути долучені:  

– довідка Мінекономрозвитку (його регіональних органів) про 

наявність (відсутність) зареєстрованого на території України суб’єкта 

права інтелектуальної власності щодо об’єкта, незаконні дії з яким 

стали предметом правопорушення; 

– матеріали, які підтверджують вчинення незаконних дій (примірник 

контрафактної продукції, касовий чек, що свідчить про оплату за 
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придбання, відтворення (на замовлення) підручника, аудіовізуального 

твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних 

тощо). 

У деяких випадках, наприклад для доведення незаконного 

використання або привласнення авторства, має бути ще й висновок 

експертизи. 

Крім зазначеного до адміністративного провадження обов’язково 

мають бути долучені пояснення потерпілого відносно того:  

– чи мало місце порушення його прав інтелектуальної власності; 

– у чому полягало порушення його прав інтелектуальної власності і 

чи завдано ним збитки (розрахунки завданих збитків). 

Відсутність у протоколі даних про суб’єкта права інтелектуальної 

власності, а також його пояснень щодо порушеного права фактично 

унеможливлюють перевірку заперечень правопорушника про 

відсутність в його діях адміністративного проступку, що тягне закриття 

справ.  

Так, у справі щодо Х. не було відомостей про суб’єкта права 

інтелектуальної власності, хоч у протоколі про адміністративне 

правопорушення від 24.10.2002 р. зазначено, що незаконно 

використовувалися товарні знаки фірм «Braxton collection old mark new 

model», «Rode nalk soliver made in Germany», «Classik fashion», «Hugo 

Boss». 

Крім вимог закону до змісту протоколу (ст. 256 КУпАП) кожний 

факт вчинення особою правопорушення відповідно до ст. 251 цього 

Кодексу має бути підтверджений доказами. 

Так, у справі Д. (акт контрольної закупівлі від 19.10.2003 р., 

протокол про правопорушення від 29.11.2003 р. за ознаками 

ст. 512 КУпАП) працівники ОВС зібрали докази, надіславши запит до 

ТОВ «Інтерфільм» з проханням надати інформацію про те, чи 

передавало воно Д. право щодо кожного із перелічених у списку фільмів 

(записаних на дисках вилучених комп’ютерів) на відтворення, 

розповсюдження і прокат в Україні (копії документів, що 

підтверджують право), а також надати розрахунок щодо спричинених 

незаконними діями Д. збитків (матеріальних і моральних). 

У матеріалах є посилання на Закон України «Про авторське право і 

суміжні права» і зазначено порушені статті. Із матеріалів видно, що 

право на відтворення, розповсюдження і прокат має назване 

товариство, яке нікому цього права не передавало, що 

підтверджується ліцензійними договорами; також наявні: розрахунки 

вартості дисків, на яких записано фільми, зазначені у списку, що 

досліджувався; розрахунки на розповсюдження одного фільму і всіх 

разом. Отже доведено, що дії Д., а саме відтворення, розповсюдження 

і прокат фільмів, були незаконними і цими діями порушено право 

суб’єкта права інтелектуальної власності ТОВ «Інтерфільм». 
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Проте, якщо суб’єкт не заперечує факт правопорушення і це 

підтверджується речовими доказами і показаннями свідків, можна не 

звертатися до складної процедури доказування, пов’язаної з 

проведенням експертизи, витребуванням документів, які підтверджують 

право суб’єкта права інтелектуальної власності, за умови наявності у 

справі доказів про повідомлення суб’єкта права інтелектуальної 

власності щодо порушення його права та його відповіді (заяви) з 

вимогами (або без таких) про відшкодування завданих незаконними 

діями збитків. 

Слід наголосити, що право інтелектуальної власності суб’єктне 

право, а це означає, що завдання розслідування у справах за ст. 512 

КУпАП необхідно виконувати в повному обсязі і здійснювати всі 

заходи для встановлення суб’єкта права, повідомляти останнього про 

порушення його права та долучати таку інформацію до  провадження. 

Адміністративна відповідальність за даною нормою настає за умов, 

що зазначені дії не спричинили матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Матеріальна шкода є завданою у великому розмірі, якщо 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 або сума доходу, отриманого в результаті 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 

у 100 і більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо великому 

розмірі – якщо їх вартість або сума доходу у 1000 і більше разів 

перевищує НМДГ. 

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, 

мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне від-

творення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх 

незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, 

дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих 

творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без 

дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії 

завдали матеріальної шкоди у великому або особливо великому розмірі, 

утворюють склад злочину, передбаченого ст. 176 КК України. 

Суб'єктивна сторона зазначеного правопорушення передбачає 

тільки умисел. 

Суб'єктом даного правопорушення можуть бути як службові особи 

підприємств, організацій та установ усіх форм власності, так і 

громадяни. 

Розмежування адміністративних правопорушень за ст. 512 і ст. 1649 

КУпАП слід проводити за елементами їх складів. Так, об’єктами права 

інтелектуальної власності, які незаконно розповсюджуються (ст. 1649 
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КУпАП), є будь-які об’єкти даного права, які записані на аудіо, 

відеокасеті, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування, і 

суб’єкт-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. 

При цьому незаконне розповсюдження у формі продажу є спеціально 

визначеним у ст. 1649 КУпАП поняттям, тобто ця норма закону є 

спеціальною по відношенню до ст. 512 КУпАП, яка є загальною. 

Що ж стосується незаконного відтворення, то така дія має 

кваліфікуватися за ст. 512 КУпАП, оскільки є видом незаконного 

використання. 

Адміністративна відповідальність за порушення права 

розповсюдження і демонстрування фільмів 

Окремим випадком охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності є адміністративно-правова заборона демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення. Зокрема ст. 1646 

«Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» 

КУпАП передбачає відповідальність за демонстрування фільмів або 

розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат 

фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів – тягне за собою накладення штрафу від 20 до 

45 НМДГ з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від 

їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування 

заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення 

штрафу від 45 до 100 НМДГ з конфіскацією фільмокопій, а також 

грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в 

прокат. 

Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат тягне за 

собою накладення штрафу від 60 до 90 НМДГ з конфіскацією 

фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх 

демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно 

протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, 

– тягнуть за собою накладення штрафу від 90 до 150 НМДГ з 

конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, 

отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Об'єктом вказаного правопорушення є суспільні відносини, пов'язані 



93 

 

  

з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням 

фільмів. Фільм – це аудіовізуальний твір кінематографії, що складається 

з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними 

засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, 

виконавців і виробників. За способами фіксації зображення та 

розповсюдження фільми поділяються на кіно-, відеофільми тощо. 

Об'єктивна сторона цих правопорушень полягає у вчиненні 

активних дій з демонстрування або розповсюдження фільмів шляхом 

продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів; а також із 

розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат. До 

того ж під демонструванням фільмів розуміємо показ фільму глядачам у 

призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, відеозалах інших 

закладах), на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення. 

Розповсюдження (прокат) фільму – це виготовлення фільмокопій 

(тиражування), продаж та передача їх у прокат юридичним та фізичним 

особам. Фільмокопія – це примірник фільму, виготовлений із 

застосуванням вихідних матеріалів фільму. 

Право на розповсюдження і демонстрування фільмів (національних 

та іноземних) на всіх видах носіїв зображення надається відповідно до 

вимог законів України «Про кінематографію», «Про авторське право і 

суміжні права» та інших нормативних актів суб'єктам кінематографії 

(центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії). 

Документом, який засвідчує це право та визначає умови 

розповсюдження і демонстрування, є Державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів. Фільми, на які видані 

державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, 

вносяться До державного реєстру фільмів. Положення про державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується умислом. 

Суб'єкт правопорушення – особа, яка не має державного посвідчення 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

Окремим адміністративним правопорушенням щодо прав 

інтелектуальної власності є «Незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних», передбачене ст. 1649 КУпАП. 

Зазначена норма сформульована таким чином: «Розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних, упаковки яких не марковані 
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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, – тягне за собою накладення штрафу 

від 10 до 100 НМДГ з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у 

частині першій цієї статті, – тягне за собою накладення штрафу від 50 

до 200 НМДГ з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». 

Об'єктом правопорушень, передбачених даною статтею, є суспільні 

відносини у сфері охорони авторських та суміжних прав. 

Об'єктивна сторона таких правопорушень полягає у вчиненні таких 

діянь: розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, 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. 

Відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних» розповсюдження на території України примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм та 

баз даних, а також їх прокат дозволяються лише за умови їх маркування 

контрольними марками. 

Указані терміни мають таке значення: 

– аудіовізуальний твір – це твір, що фіксується на певному 

матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, 

диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії 

послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, 

які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим 

супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно 

за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного 

екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за 

допомогою певних технічних засобів (кінофільми, телефільми, 

відеофільми, діафільми, слайдофільми та ін., які можуть бути ігровими, 

анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими; 

– база даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-

якої іншої незалежної інформації в довільній формі, у тому числі 

електронній, підбір і розташування складових якої та її упорядкування є 

результатом творчої праці, складові якої є доступними індивідуально і 

можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на 

основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів; 
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– відеограма – це відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем 

зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із 

звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що 

є складовою аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом 

для виготовлення її копій; 

– комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 

кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію 

для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як 

операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об'єктному кодах);  

– фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем 

зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі 

запису, що є складовою аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним 

матеріалом для виготовлення її примірників (копій); 

– контрольна марка є спеціальним знаком, що засвідчує дотримання 

авторських і (або) суміжних прав і надає праве на розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним 

знаком одноразового використання, яка має спеціальний голографічний 

захист. Маркування передбачає наклеювання контрольних марок на 

упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних. Кожна контрольна марка має власні 

серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок: А – для 

примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків; В – 

для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних 

носіїв та кіноплівки; К – для примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі 

оптичних носіїв. Контрольні марки виготовляються на замовлення 

центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної 

власності в порядку, встановленому законодавством. Кожна марка має 

інформацію, яка ідентифікує її з відповідним примірником 

аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної 

програми, бази даних. Порядок одержання марок і внесення даних до 

Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок визначено вказаним 

вище законом. 

Особливістю ст. 1649 КУпАП є те, що вказаний делікт полягає у 

недодержанні порядку розповсюдження об’єктів авторських і суміжних 

прав, встановленого державою. При цьому також порушуються права 

суб’єкта права інтелектуальної власності на розповсюдження 

примірників (що є об’єктом правопорушення) і який це робить, 

дотримуючись вимог законів (маючи відповідні ліцензії та контрольні 
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марки), а правопорушник, незаконно розповсюджуючи, порушує це 

право.  

Диспозиція ст. 1649 КУпАП є бланкетною, і в разі вчинення 

правопорушення, склад якого передбачений цією статтею, слід 

застосовувати положення Закону України «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587, дія якого 

поширюється на правовідносини, що виникають у процесі 

розповсюдження вказаної продукції, що має ознаки інтелектуальної 

власності. При цьому протокол про такі правопорушення, крім частини 

ст. 1649 КУпАП у цьому протоколі, мають також зазначати статтю 

вищевказаного закону, вимоги якої не виконані. 

Узагальнення судової практики показує, що під незаконним 

розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних вважають їх продаж без 

маркування контрольними марками або з маркуванням 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.  

Для підтвердження наявності в діях особи складу правопорушення, 

передбаченого ст. 1649 КУпАП, необхідно довести, що розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних здійснено шляхом їх продажу (чи 

іншої передачі права власності) і що порушено порядок 

розповсюдження, тобто не виконано вимоги статей 3, 6, 8, 10 Закону 

України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» щодо 

обов’язкового маркування зазначених примірників контрольними 

марками і відповідності серії та інформації, нанесеної на контрольну 

марку, носію цього примірника, а також номера контрольної марки 

даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. 

При виникненні питань щодо кваліфікації дій правопорушників слід 

звертатися до Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних», у ст. 1 якого наводяться визначення термінів, що 

вживаються. Крім того, цим Законом визначені правові основи 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. 

На виконання вказаного закону Кабінет Міністрів України затвердив 

Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних 

марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних (далі – Положення) 

постановою від 13.10.2000 р. № 1555 (у ред. постанови від 24.03.2004 р. 

№ 369); Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих 
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примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних; Положення про Єдиний реєстр 

одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та 

перевезення територією України немаркованих примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних. 

Водночас аналіз судової практики показує, що всупереч вимогам 

Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» в 

матеріалах проваджень довільно вживаються такі терміни, як 

«компактдиск» без обов’язкових для цієї категорії справ пояснюючих 

слів: аудіо, відео, комп’ютерні програми, тобто коли у протоколі 

вживається слово «компактдиск», то має бути конкретно зазначено це 

компактдиск із фонограмою, відеограмою, із записом аудіовізуального 

твору чи комп’ютерної програми. Також часто не розмежовуються такі 

поняття, як: «аудіовізуальний твір», «фонограма», «відеограма». 

Не завжди зазначено, на якому носії записаний твір, наприклад, 

аудіовізуальний: на відеокасеті чи диску (магнітному, для лазерних 

систем зчитування). Це стосується і фонограм. Не завжди зазначено, на 

чому саме записана фонограма: на вініловому диску, аудіокасеті чи 

магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування. 

Так, у протоколі про правопорушення Т. зазначено, що він незаконно 

розповсюджував аудіовізуальні твори і фонограми. Суддя у рішенні 

переписав у постанову це формулювання без будь-якого уточнення, 

визначення чи перевірки матеріалів справи. Проте з них вбачається, що 

аудіовізуальні твори були зафіксовані на магнітній плівці відеокасети. 

Фонограми взагалі не розповсюджувались і не вилучалися. 

В іншому випадку К. займався розповсюдженням аудіовізуальних 

творів, не маркованих контрольними марками, тоді як у протоколі 

вилучення вказано, що вилучаються 27 відеокасет та 19 аудіокасет. 

Вдається, що іноді особи, які складають протокол, не розуміють, що 

фонограма це не аудіовізуальний твір і що останній не може 

використовуватись як узагальнюючий термін при складенні протоколу 

про адміністративне правопорушення. 

Незважаючи, що законом чітко визначено умови розповсюдження 

об’єктів права інтелектуальної власності, порядок одержання 

контрольних марок, обов’язковість відповідності серії та номера 

контрольних марок конкретним видам зазначених об’єктів, 

узагальнення засвідчило, що відсутність контрольних марок і 

невідповідність серії та номера даним Єдиного реєстру є найбільш 

поширеними правопорушеннями.  

Зокрема, згідно ст. 6 закону на примірниках фонограм у формі 

магнітних носіїв та вінілових дисків має бути контрольна марка серії А; 

на примірниках аудіовізуальних творів і відеограм у формі магнітних 
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носіїв та кіноплівки має бути контрольна марка серії В; на примірниках 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних у формі оптичних носіїв має бути контрольна марка серії К. 

Разом з цим, на кожну контрольну марку наноситься інформація, яка 

ідентифікує її з відповідним примірником аудіовізуального твору, 

фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних. 

Таким чином, за порушення порядку розповсюдження, а саме у разі 

продажу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних без маркування контрольними 

марками або з маркуванням 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, настає адміністративна відповідальність за ст. 1649 

КУпАП. 

Крім того, відповідно до закону роздрібна торгівля примірниками 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібної 

торгівлі цими примірниками, а статтею 3 цього закону закріплено 

обов’язкову вимогу лише за умови маркування контрольними марками 

дозволяються розповсюдження на території України примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних, а також їх прокат. 

При кваліфікації правопорушення за ст. 1649 КУпАП з огляду на 

об’єктивну сторону правопорушення передбачається посилання як на 

спеціальний закон, так і ряд постанов, якими врегульовано 

правовідносини у цій сфері, а отже у протоколі має бути вказано, яку 

статтю спеціального закону порушено і що порушення цієї статті тягне 

відповідальність за ст. 1649 КУпАП.  

Крім загальних вимог закону до змісту протоколу, які передбачені 

ст. 256 КУпАП, слід виходити з особливостей об’єктивної сторони 

конкретного правопорушення. Факт вчинення особою правопорушення 

має бути підтверджений доказами, що передбачено ст. 251 КУпАП. 

Тобто у разі, коли примірники аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних марковані контрольними 

марками, що мають серію чи містять інформацію, яка не відповідає 

носію цього примірника, або номер не відповідає даним Єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок, у протоколі має бути 

посилання на порушення ст. 6 закону (серії контрольних марок та 

порядок їх виготовлення) і зазначено, яка серія повинна бути та яка 

реально позначена на примірнику. Це має бути фотографією і самим 

речовим доказом. При цьому необхідно дослідити, які суб’єкти мають 

право на розповсюдження об’єктів, зазначених на обкладинках 

контрафактних примірників. І відповідно, такі суб’єкти мають 

визнаватися потерпілими, й саме вони повинні вирішувати, чи 
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потребують відшкодування завданих збитків або, можливо, 

правопорушення для них є малозначним і вони не будуть звертатися до 

суду з позовом про відшкодування завданих збитків. 

Якщо у протоколі не міститься посилання на ст. 6 закону і не 

зазначено, яка серія контрольних марок має бути на примірнику 

відповідно до цього закону, то у матеріалах провадження обов’язково 

повинно бути звернення до Департаменту інтелектуальної власності 

Мінекономрозвитку України про проведення експертизи щодо 

контрафактності примірників (якщо на підставі закону складно 

визначитися з цього питання самостійно) та долучено до матеріалів 

справи фотографії обкладинки примірника і сам примірник, а також 

увесь перелік контрафактних примірників і, відповідно, висновок 

проведеної експертизи. Висновки експертизи дозволяють визначити, чи 

є виявлена (вилучена) продукція контрафактною, встановити суб’єктів 

авторських прав і суміжних прав фірми, які мають ліцензії на 

відтворення, розповсюдження, надання у прокат, тому в кожному 

такому адміністративному провадженні за наявності нез’ясованих 

питань обов’язково слід звертатися до Департаменту (його регіональних 

структур) або експертних установ, де працюють відповідні фахівці, для 

проведення експертизи. 

Так, виконавчий директор ОП «Український Музичний Альянс» Ш. на 

запит МВ УМВС провів експертизу вилучених 309 примірників аудіо, 

відеокасет та компактдисків у М. за ознаками ч. 1 ст.1649 КУпАП. З 

висновку експерта вбачається, що серії та номери, нанесені на 

контрольні марки 75 відеокасет, 6 компактдисків та 5 аудіокасет 

відповідали аудіовізуальним творам та фонограмам, на які вони 

нанесені, і були придбані відповідно до Положення; серії та номери 

контрольних марок 23 відеокасет, 22 аудіокасет та 4 компактдисків 

не відповідали аудіовізуальним творам та фонограмам, на які вони 

нанесені. 

Так, на зворотній стороні упаковки відеокасети «Стеклянный дом» і 

на аудіокасеті «Новые и лучшие песни» (виконавець Ж. Агузарова) були 

нанесені контрольні марки, серія і номер яких не відповідають серії і 

номеру контрольної марки, виданої на такий примірник згідно з Єдиним 

реєстром одержувачів контрольних марок. Власником виключних 

авторських та майнових суміжних прав на твір на території України у 

першому випадку є ТОВ «Інтерфільм»; у другому – українсько-польське 

спільне підприємство «КиївЄвростар». Власників виключних суміжних 

прав на відтворення та розповсюдження на території України творів, 

записаних на 23 відеокасетах, 5 компактдисках та 163 аудіокасетах, 

не встановлено. Отже, доведено, що порушено виключні майнові 

суміжні права ТОВ «Інтерфільм» та СП «КиївЄвростар». Зважаючи 

на особливості зазначеного правопорушення у разі незаконного 

розповсюдження (шляхом продажу) об’єктів права інтелектуальної 
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власності, упаковки яких не марковані контрольними марками, у 

матеріалах адміністративної справи крім протоколу мають бути наявні 

докази незаконного розповсюдження (ними є акт контрольної закупівлі, 

касовий чек, пояснення продавця і покупця, акт вилучення 

контрафактної продукції та сама продукція і повний перелік з 

ідентифікацією вилученого); 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, крім зазначеного вище у матеріалах 

справи мають бути дані, якими підтверджено невідповідність марок, 

наприклад, висновок експертизи. 

Із матеріалів справ вбачається, що такі докази наявні лише у кожній 

четвертій справі за ознаками ст. 1649 КУпАП і у 60 % справ, порушених 

за ознаками ст. 512 КУпАП. 

Відсутність детального переліку виявленої, а потім вилученої 

(контрафактної) продукції – один із найпоширеніших недоліків при 

складанні протоколів матеріалів адміністративної справи. 

За даними узагальнення судової практики лише у кожній четвертій 

справі за ст. 1649 КУпАП направлялися запити до Департаменту і були 

встановлені суб’єкти права інтелектуальної власності, проте лише 

деяких з них інформували про порушення цього права. Так, у 

провадженні щодо А. за результатами перевірки роботи приватного 

підприємця наявний повний перелік 117 вилучених примірників 

контрафактної продукції та відповідь від ТОВ «Національна 

мультимедійна компанія», якій належить виключне право на 

виготовлення та розповсюдження 8 фонограм на компактдисках; 

наявні також дані про вартість одного примірника та розрахунки про 

завдані збитки. 

Незаконне виготовлення примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних є передумовою 

їх незаконного розповсюдження, тому за наслідками виявлення фактів 

порушення порядку такого розповсюдження мають бути вчинені дії, 

спрямовані на виявлення суб’єктів, які виготовляють такі примірники. 

Тому у протоколі про адміністративне правопорушення має міститись 

інформація про з’ясування джерела надходження до правопорушника 

таких примірників, тобто хто виготовив контрафактну продукцію і яким 

чином вона опинилась у правопорушника. 

При застосуванні як ст. 512, так і ст. 1649 КУпАП вимагається 

обов’язковий пошук суб’єкта права інтелектуальної власності, права 

якого порушуються, оскільки в обох випадках він зазнає збитків. Тому 

до протоколу має обов’язково долучатись інформація з Департаменту 

про те, кому саме належить право розповсюджувати такі примірники, а 

також інформація від суб’єкта права інтелектуальної власності щодо 

того, чи потребує він відшкодування завданих збитків, підтверджена 
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конкретними розрахунками. 

Протокол має містити повний перелік вилученої продукції, в якому 

зазначено серію, номер, назву твору, кількість та вид вилучених 

примірників. Такий перелік має бути підписаний і уповноваженою 

особою, і понятими (свідками), і правопорушником. При відмові 

останнього від підпису, це обов’язково зазначається у протоколі. 

Із справ вбачається, що загальним недоліком більшості протоколів є 

те, що якість їх складення не відповідає положенням КУпАП, а крім 

того, що процесуальні документи (акт контрольної закупівлі, акт огляду 

та вилучення предметів, протокол про вчинене адміністративне 

правопорушення) оформлюються іноді протягом місяця і більше. 

Органи, представники яких складають протоколи про 

адміністративне правопорушення, не створюють єдину електронну базу 

правопорушників, що стає причиною неврахування повторності 

вчинення таких діянь, а отже неправильної кваліфікації. 

Таким чином, у протоколі про адміністративне правопорушення, 

склад якого передбачений ст. 1649 КУпАП, крім перелічених у ст. 256 

КУпАП даних також обов’язково мають бути зазначені: об’єкт 

правопорушення (назва об’єкта права інтелектуальної власності); якими 

діями порушено порядок розповсюдження: продаж без маркування, 

маркування контрольними марками, що мають серію чи номер, які не 

відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок; 

яку статтю спеціального закону порушено такими діями; матеріали, 

якими підтверджено вчинення таких дій (повний перелік виявленої 

контрафактної продукції та їх кількість); хто є суб’єктом права 

інтелектуальної власності, права якого порушено; якими документами 

це підтверджено; довідка з Департаменту про наявність (відсутність) 

зареєстрованого на території України суб’єкта права інтелектуальної 

власності щодо об’єкта, який став предметом правопорушення; у разі 

наявності суб’єкта права інтелектуальної власності (зареєстрованого в 

Україні) відомості про те, чи визнається він потерпілим у результаті 

правопорушення; які вимоги висуває потерпілий щодо припинення 

правопорушення чи відшкодування завданих йому збитків. 

Суб'єктивна сторона правопорушення передбачає як умисел, так і 

необережність. 

Суб'єкт даного правопорушення загальний. У більшості справ 

протоколи і судові рішення стосуються осіб, які безпосередньо 

здійснювали торгівлю контрафактними примірниками і були притягнуті 

до відповідальності за ч. 1 ст. 1649 КУпАП. Водночас окремі суди 

помилково вважають суб’єктом цього виду правопорушень виключно 

приватних підприємців, посилаючись на Закон України «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». Але у ст. 4 цього Закону 

наведено лише перелік осіб, які мають право на отримання контрольних 
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марок, і всі вони є суб’єктами підприємницької діяльності. Тому до 

відповідальності мають притягуватися і реалізатор, і суб’єкт 

підприємницької діяльності (власник, орендар торговельної точки, 

кіоску, відділу магазину тощо), якщо він організував незаконне 

розповсюдження. У таких випадках мають бути оформлені два 

протоколи про адміністративне правопорушення: щодо організатора 

незаконних дій і реалізатора. Розглядати обидві справи суд повинен в 

одному провадженні. 

Якщо правопорушення вчинив реалізатор, якому на праві власності 

належить контрафактна продукція, він має визнаватися суб’єктом 

правопорушення.  

Аналіз судової практики показує, що при кваліфікації зазначених 

правопорушень припускаються помилки при розмежуванні деліктів у 

сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

Так, відносно М. складено протокол про правопорушення за ознаками 

ст. 512 КУпАП за те, що він здійснював продаж контрафактної 

продукції на магнітних носіях без контрольних марок, а саме 

компактдиски, на яких були записані художні фільми.  

Суд справу закрив, вказавши, що при розслідуванні не були зібрані 

матеріали щодо суб’єктів авторського права, зареєстрованих в 

Україні, та порядку розповсюдження (вільного чи ліцензійного, 

безкоштовного чи оплатного) примірників аудіовізуальних творів, 

тобто не доведено незаконне використання об’єктів права 

інтелектуальної власності в обсязі, який необхідний для застосування 

ст. 512 КУпАП. 

Проте, матеріали давали підстави для притягнення М. до 

відповідальності за ст. 1649 КУпАП за незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, оскільки не були виконані умови 

положень закону щодо порядку їх розповсюдження і обов’язкового їх 

маркування контрольними марками. 

Характерною є справа за ст. 512 КУпАП щодо Т., який продавав 

контрафактні примірники комп’ютерних програм та ігор на 

СDROMдисках. Із справи вбачається, що при перевірці торгового місця 

приватного підприємця С., у присутності реалізатора Т., виявлено 

комп’ютерні програми та ігри на компактдисках, на упаковках яких 

були відсутні контрольні марки. За результатами перевірки вилучено 

275 компактдисків із комп’ютерними програмами, які направлено на 

експертизу до об’єднання «Український Музичний Альянс» щодо 

встановлення суб’єктів авторського і суміжних прав, а також 

контрафактності вилученого. 

У висновку експерт зазначив, що: суб’єктів авторського права на 

фонограми і комп’ютерні програми, записані на вилучених 

компактдисках, на території України не встановлено; представлені 

для дослідження примірники фонограм на компактдисках і 
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комп’ютерних програмах, зазначені в переліку, є контрафактними, 

оскільки відсутні номери міжнародної системи товарної нумерації, а 

також SIDкоди IFPI, які наносяться на всі ліцензійні компактдиски 

при їх виготовленні; поліграфічні вкладки за оформленням не 

відповідають оригінальним поліграфічним вкладкам: є «урізаними» за 

форматом і змістом, не містять інформації про виконавця; 

колоратура, а також контрастність зображень не відповідають 

вимогам, зазначеним на оригінальних упаковках; на зворотній стороні 

упаковок у лівому куті відсутні контрольні марки. 

Таким чином, під час адміністративного розслідування було доведено 

контрафактність вилученої продукції. Але не всі висновки експерта 

відповідають дійсності, оскільки серед вилучених програм є програмні 

продукти корпорації «Microsoft» («Microsoft SDK Tools», «MS Windows 

XP», «Windows 2000», «Office XP») і на території України фірма 

«Салком» представляє інтереси цієї корпорації. 

Суд притягнув Т. до відповідальності за ст. 512 КУпАП та наклав 

штраф із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, мотивуючи 

своє рішення тим, що правопорушник розповсюджував аудіовізуальні 

твори на CDROMдисках, що є контрафактними. 

Проте, саме розповсюдження примірників комп’ютерних програм, 

записаних на компактдисках без контрольних марок, є об’єктивною 

стороною правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

ст. 1649 КУпАП. Незважаючи на очевидність помилки, допущеної під 

час адміністративного розслідування, суд не виправив її, а повторив у 

повному обсязі у рішенні і притягнув Т. до адміністративної 

відповідальності за ст. 512 КУпАП. 

Крім того, не було складено протокол щодо приватного підприємця 

М., якому належить торгове місце і який забезпечував реалізатора Т. 

товаром. Вилучена продукція не була власністю Т., а тому рішення про 

конфіскацію CDROMдисків суперечить положенням ст. 29 КУпАП. 

Із проаналізованих справ встановлено, що іноді осіб помилково 

притягують до адміністративної відповідальності за ст. 1649 КпАП, у 

той час як із матеріалів справи вбачається, що вони вчинили дії, які є 

ознакою незаконного використання об’єктів права інтелектуальної 

власності (ст. 512 КпАП). 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 

30, 32-35; допоміжна: 95, 99, 101, 111, 114, 116, 120, 122, 124-126. 

Питання на СРС: 

1. У чому особливість делікту, пов’язаного з порушенням прав на 

об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 512 КУпАП)? 

2. Які об’єктивні ознаки правопорушення, передбаченого ст. 512 

КУпАП? 

3. Яке коло інтелектуальних продуктів складає предмет даного 

правопорушення? 
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4. Чим обумовлюється необхідність встановлення потерпілого –

суб’єкта права інтелектуальної власності та який порядок його 

встановлення? 

5. Яке значення у вказаних адміністративних провадженнях має 

висновок експертизи? 

6. Якими є вид і розмір матеріальної шкоди, що тягне 

адміністративну відповідальність? 

7. У чому сутність розмежування проступків, передбачених ст. 512 

(загальна норма) і ст. 1649 (спеціальна норма) КУпАП? 

8. Яке правопорушення передбачене ст. 1646 КУпАП? 

9. Які ознаки фільмокопії як предмета даного правопорушення? 

10. У чому знаходять прояв ознаки об'єктивної сторони даного 

правопорушення (діяння, спосіб, місце тощо)? 

11. У чому сутність розповсюдження фільмокопій як ознаки 

об’єктивної сторони даного правопорушення? 

12. Хто є суб’єктом надання права на розповсюдження і 

демонстрування фільмів відповідно до вимог законодавства та 

нормативних актів? 

13. Яка роль і значення Державного реєстру фільмів? 

14. Які суб’єктивні ознаки характеризують дане правопорушення? 

15. Які кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки містить склад 

даного правопорушення? 

16. У чому знаходить свій прояв незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних (ст. 1649 КУпАП)? 

17. Які особливості контрольної марки як предмета правопорушення і 

маркування як засобу ідентифікації?  

18. Яке значення має Єдиний реєстр одержувачів контрольних 

марок? 

19. Який ключовий закон характеризує бланкетність диспозиції даної 

норми? 

20. Яке значення експертизи у встановленні контрафактних 

примірників? 

21. Як визначаються збитки, завдані правопорушенням? 

22. У чому особливість відповідальності реалізатора контрафактної 

продукції і суб’єкта підприємницької діяльності (власник, орендар 

торговельної точки, кіоску, відділу магазину тощо), якщо він 

організував незаконне розповсюдження? 

23. Які типові помилки мають місце при визначенні адміністративної 

відповідальності за ст. 1649 КУпАП та ст. 512 КУпАП? 

9 Тема 3.3. Адміністративно-правова охорона авторського 

і суміжних прав, пов’язаних з використанням мережі Інтернет 

Створення всесвітньої мережі Інтернет і протидія зловживанням 

комп’ютерними мережами у сфері прав інтелектуальної власності. 
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Засоби адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет. 

Охорона авторських прав у сфері Інтернет і діяльність ВОІВ. Договір 

про виконання і фонограми з метою забезпечення відповідних прав і 

можливостей власників щодо використання ефективної охорони при 

розповсюдженні їх творів через Інтернет шляхом електронної торгівлі 

(1996 р.). Національний рівень реалізації Інтернет-договорів. 

Питання відстеження об’єкта прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет. Конфіденційність, технологічні складнощі, відсутність 

нормативної бази, невизначеність спеціальної термінології, 

транскордонність використання об’єктів авторського права у 

кіберпросторі тощо. 

Відсутність надійних механізмів захисту прав інтелектуальної 

власності у цій сфері. Проблема плагіату. Функціонування онлайн 

ресурсів та об’єкти інтелектуальної власності. 

Правові прогалини у сфері використання Інтернету. Кібератаки. 

Вилучення таємної та конфіденційної інформації. Необхідність 

законодавчого вдосконалення охорони прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. 

Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет (ст. 16417 КУпАП). 

Об’єкт правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення. Бланкетний вид диспозиції. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» та спеціальна 

термінологія, пов'язана з правом інтелектуальної власності (веб-сайт, 

веб-сторінка, власник веб-сайту, камкординг, кардшейрінг та ін.). 

Форми протиправної поведінки. Невчинення власником веб-сайту 

або 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. 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. 

Нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг 

хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про 

доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе. 

Суб’єктивна сторона вказаного правопорушення та її особливості. 

Суб’єкт правопорушення та її спеціальні ознаки. 

Кваліфікуюча ознака складу правопорушення. Ч. 2 ст. 16417 КУпАП 

передбачає повторність даного діяння. 

Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 
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припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет (ст. 16418 КУпАП). 

Закон України «Про авторське права і суміжні права» – ст. 521 щодо 

порушення авторського права і суміжних прав, вчиненого з 

використанням мережі Інтернет. 

Об’єкт та предмет правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення. 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. 

Заявник носій авторського права і суміжних прав. Власник веб-сайту 

та веб-сторінки. Постачальник послуг хостингу. 

Суб’єктивна сторона та суб’єкт правопорушення. 

Удосконалення законодавства із захисту права інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет 

Створення і розвиток всесвітньої мережі Інтернет, поряд з його 

виключно позитивним значенням, виникненням передумов щодо 

формування інформаційного суспільства, обумовило виникнення низки 

проблем, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності у цій 

сфері. Поведінка користувачів соціальних мереж з часом почала 

характеризуватися різноманітними зловживаннями комп’ютерними 

мережами, порушуючи при цьому права інтелектуальної власності у 

всесвітній павутині. Слід відзначити, що мета створення Інтернету 

передбачала побудову загальнодоступного глобального інформаційного 

простору, позбавленого загального адміністрування, єдиного власника 

та інших централізованих важелів. Проте, в такій, цілком спрямованій 

на благо соціуму ситуації, права власників інтелектуальних продуктів 

опинилися без належного правового захисту. 

У цьому контексті питання охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності, обумовлені сучасним рівнем розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, уявляються важливим феноменом. Зокрема, 

йдеться про дослідження та вирішення найбільш актуальних проблем у 

цій сфері в Інтернеті засобами адміністративно-правового впливу. 

Відлік часу, з якого почався захист авторських прав в Інтернеті на 

міжнародному рівні, можна вважати з 1996 р., пов'язаного із діяльністю 

ВОІВ. Саме тоді був прийнятий Договір про виконання і фонограми з 

метою забезпечення відповідних прав і можливостей власників щодо 

використання ефективної охорони при розповсюдженні їх творів через 

Інтернет шляхом електронної торгівлі. Проте стало очевидним, що для 

ефективної реалізації Інтернет-договорів необхідні відповідні заходи на 

національному рівні кожної з держав. 

Разом з цим, правове регулювання даної сфери, зокрема публічно-

правовий захист прав, порушених у сфері Інтернету, уявляє собою 
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певну складність внаслідок їх конфіденційності та технологічної 

складності, що не сприяє реалізації відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності. 

У літературних джерелах з питання особливостей захисту прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет відзначають такі фактори, 

як: відсутність належної системи нормативних актів, які мають її 

регулювати; правову невизначеність багатьох ключових понять чи 

недостатнє їх відпрацювання; транскордонний характер використання 

об’єктів авторського права у кіберпросторі. 

Можливість доступу до об'єкта права інтелектуальної власності в 

Інтернеті відкриває реалії для його фактичного використання у 

планетарному масштабі. При цьому виникають ситуації, коли об’єкти 

прав інтелектуальної власності можуть використовуватися через 

мережу Інтернет у межах простору, де відсутня юрисдикція відповідних 

правових норм. 

Таким чином є очевидною проблема відстеження об’єкта прав 

інтелектуальної власності з огляду на з’ясування питання: ким і як буде 

використовуватися той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. 

Збільшення правопорушень у цій сфері за відсутності надійних 

механізмів захисту прав інтелектуальної власності, поширення фактів 

незаконного розповсюдження творів у мережі Інтернет, їх протиправне 

використання у публічних місцях за допомогою телекомунікаційних 

мереж та інших засобів закономірно викликає появу пропозицій щодо 

посилення заходів адміністративно-правового впливу за порушення у 

вказаній сфері. 

Відзначимо, що до певного часу законодавство України про 

інтелектуальну власність не містило тлумачення ключових категорій, 

які використовуються у сфері інформаційних технологій, зокрема, 

пов’язаних з відображенням об’єктів інтелектуальної власності (веб-

портал, веб-сайт, веб-сторінка тощо). Характерно, що зазначена 

термінологія спочатку адаптувалась у підзаконних актах державних 

структур, діяльність яких пов’язана з інформаційною політикою, 

телебаченням, радіомовленням тощо. Водночас незаконне копіювання, 

як одна з проблем захисту прав інтелектуальної власності, заподіює 

шкоди її творцям (літературні твори, фільми, виконавці музичних 

творів), має місце саме у цій сфері суспільних відносин. 

Особливе місце серед порушень прав інтелектуальної власності 

займає проблема плагіату, яка актуалізувалася з можливостями, 

створеними розвитком інформаційних ресурсів мережі Інтернет. При 

цьому існує питання щодо функціонування онлайн ресурсів, в яких 

розміщуються різні об’єкти інтелектуальної власності. Користування 

такими фондами вимагає ефективного законодавчого врегулювання, яке 

дозволить забезпечувати права інтелектуальної власності щодо охорони 

майнових і немайнових авторських прав. 
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У сучасних умовах постає нагальною проблема правових прогалин у 

сфері використання Інтернету, пов’язана з так званими кібератаками на 

захищені сервери з метою вилучення таємної та конфіденційної 

інформації, що створює реальну загрозу як національній, так і 

міжнародній безпеці. При цьому відслідковується складний 

конгломерат політичних, економічних, військових та інших інтересів 

щодо використання інформаційних технологій в якості небезпечних 

знарядь терористичних та інших злочинних угруповань, і наслідки від 

таких кібератак. 

Аналізуючи актуальні проблеми у сфері охорони й захисту прав 

інтелектуальної власності, приходимо до висновку про необхідність, 

передусім, удосконалення внутрішньодержавного законодавства у даній 

сфері. 

 

Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет 

Так, КУпАП доповнено ст. 1641 «Порушення умов і правил, що 

визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) 

суміжних прав з використанням мережі Інтернет», в якій визначено: 

«порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет, у тому числі 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, 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, 

а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг 

хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про 

доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у 

частині першій цієї статті, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Отже об’єктом даного правопорушення є суспільні відносини, 

пов’язані із авторськими і суміжними правами в мережі Інтернет. 

Як вже зазначалося раніше, вдосконалення цих правовідносин 
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обумовило появу в Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» нових термінів, що характеризують сучасний стан розвію 

інформаційних технологій, пов'язаний з правом інтелектуальної 

власності, та мають слугувати належній охороні зазначених продуктів в 

мережі Інтернет. 

До таких термінів відносяться такі: 

– веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, 

інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, 

пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і 

(або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких 

здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з 

доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової 

адреси за Інтернет-протоколом; 

– веб-сторінка – складова частина веб-сайту, що може містити дані, 

електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і 

(або) суміжних прав тощо; 

– власник веб-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису та 

встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності 

доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного 

доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) 

отримувач послуг хостингу; 

– власник веб-сторінки – особа, яка є володільцем облікового запису, 

що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка 

управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах 

такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, 

якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому 

самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію 

на веб-сторінці та управляти нею; 

– гіперпосилання – формалізований відповідно до стандартів мережі 

Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, даних). 

У разі якщо гіперпосилання адресує до частини веб-сайту (веб-

сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за Інтернет-

протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або 

виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена або 

збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати 

електронну (цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет; 

– електронна (цифрова) інформація – аудіовізуальні твори, музичні 

твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні програми, фонограми, 

відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, що знаходяться 

в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і 

відтворення комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у 

вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі 

даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів тощо у мережі 

Інтернет, а також програми (передачі) організацій мовлення, що 
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ретранслюються з використанням мережі Інтернет; 

– 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; 

– обліковий запис – формалізований згідно зі стандартами мережі 

Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), 

підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача 

(наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе 

дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення 

комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що 

надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, 

змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати 

доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, 

припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах 

облікового запису; 

– постачальник послуг хостингу – особа, яка надає власникам веб-

сайтів послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у 

мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу 

Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або його 

частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно 

забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, 

одночасно є постачальником послуг хостингу. 

Отже з об’єктивної сторони зазначений склад адміністративного 

правопорушення передбачає такі форми протиправної поведінки, як: 

порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет; невчинення власником веб-сайту або 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; 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, а також нерозміщення 
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власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних 

веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) 

достовірної інформації про себе. 

Суб’єктивна сторона вказаного правопорушення характеризується 

як умисною, так і необережною формою вини. 

Суб’єкт злочину – особа, компетентна здійснювати припинення 

порушень авторського і (або) суміжних прав в мережі Інтернет. Поняття 

таких осіб розкривається у вищенаведених термінах. 

Частина 2 ст. 16417 КУпАП передбачає повторність даного діяння. 

Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет 

Згідно з законом, спрямованим на державну підтримку 

кінематографії, Закон України «Про авторське права і суміжні права» 

було доповнено статтею 521 відповідно до якої, при порушенні будь-

якою особою авторського права і суміжних прав, вчиненому з 

використанням мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і суміжних 

прав (далі – заявник) має право звернутися до власника веб-сайту та 

веб-сторінки, на яких розміщена або в інший спосіб використана 

відповідна цифрова інформація, із заявою про припинення порушення. 

Така заява надсилається власнику веб-сайту з одночасним 

направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає 

послуги або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту. 

Слід також відзначити, що адміністративно-правова охорона 

авторського права і (або) суміжних прав поширюється на випадки 

наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення 

авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням 

мережі Інтернет. 

Так, ст. 16418 «Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах 

про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет» передбачає, що 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, тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 НМДГ. 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 47; допоміжна: 98, 

103, 111, 114, 116, 124-126. 

Питання на СРС: 

1. Чим обумовлена адміністративна відповідальність у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет? 

2. У чому особливість охорони прав інтелектуальної власності у 

сфері Інтернет-торгівлі? 

3. Які фактори обумовлюють складність відстеження об’єкта прав 
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інтелектуальної власності у мережі Інтернет? 

4. У чому є проблема захисту прав інтелектуальної власності в 

Інтернеті від плагіату? 

5. У чому особливості функціонування в Інтернеті онлайн ресурсів, 

пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності? 

6. Які організаційно-правові прогалини протидії кібератакам у сфері 

Інтернету? 

7. У чому сутність порушення умов і правил, що визначають 

порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав 

з використанням мережі Інтернет (ст. 16417 КУпАП)? 

8. Яка спеціальна термінологія, пов'язана з охороною прав 

інтелектуальної власності, останнім часом імплементована у чинні 

адміністративно-правові норми? 

9. Які форми протиправної поведінки власників веб-сайтів і 

постачальників послуг хостингу у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності передбачено в адміністративному законодавстві? 

10. У чому визначаються суб’єктивні ознаки даного 

правопорушення? 

11. У чому сутність проступку, пов’язаного з наведення завідомо 

недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і 

(або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет (ст. 

16418 КУпАП)? 

12. Яке значення має ст. 521 Закону України «Про авторське права і 

суміжні права» для бланкетної диспозиції ст. 16418 КУпАП)? 

13. Які ознаки характеризують заявника як носія авторського права і 

суміжних прав?  

14. Хто є суб’єктом даного правопорушення? 

 

2. Семінарські заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять – сформувати у студентів:  

– поглиблене розуміння та засвоєння основних засад публічно-правової 

охорони інтелектуальної власності і методології їх теоретичного та прикладного 

опрацювання; 

– навички пошуку законодавства, підзаконних нормативних актів, 

теоретичних розробок, а також джерел правоохоронної і судової практики з 

питань публічно-правової охорони інтелектуальної власності; 

– компетенції щодо відшукання, тлумачення та застосування положень 

міжнародних публічно-правових норм з охорони прав інтелектуальної власності; 

– уміння оцінювати зміст вироків, постанов та інших процесуальних 

документів, орієнтуватись в їх структурі і кримінально-правової та 

адміністративно-правової обґрунтованості; 

– здатностей при вирішенні практичних завдань щодо належного 

юридичного аналізу, кваліфікації, а також розмежування злочинів та 
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адміністративних правопорушень, пов’язаних з публічно-правовою охороною 

інтелектуальної власності; 

– критичний підхід до окремих теоретичних положень, формулювань у 

нормах законодавства, недоліків судових рішень з обґрунтуванням власної 

правової позиції і здатність внесення пропозицій щодо удосконалення публічно-

правової охорони прав інтелектуальної власності. 

 

№

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу і 

питання для поточного контролю та завдання на СРС) 

1 

1 

Тема 1.1. Інтелектуальна власність як об’єкт публічно-правової 

охорони 

1. Виникнення і становлення права інтелектуальної власності 

2. Поняття, зміст та значення права інтелектуальної власності 

3. Право інтелектуальної власності як об’єкт правового 

регулювання 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 

допоміжна: 91, 96, 107, 109, 111, 114, 116, 119, 124-126, 128, 129. 

Завдання на СРС: 

Обґрунтуйте соціальну обумовленість виникнення в суспільстві 

сфери інтелектуальної діяльності та потреб її правового регулювання. 

Питання для поточного контролю: 

1. В яких історичних умовах з’явилися паростки інтелектуальної 

власності та її підґрунтя? 

2. Які види інтелектуальних продуктів отримали перші патенти 

права інтелектуальної власності?  

3. Які законодавчі акти є джерелами формування прав 

інтелектуальної власності? 

4. У чому особливості становлення англо-американської і 

континентальної систем прав інтелектуальної власності? 

5. Які міжнародно-правові документи визначили розвиток 

міжнародного права у сфері інтелектуальної власності? 

6. У чому особливості становлення і розвитку прав інтелектуальної 

власності та її публічно-правової охорони на теренах України? 

 Тема 1.2. Поняття публічно-правової охорони інтелектуальної 

власності та її види у сучасному вимірі 

1. Поняття публічно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності 

2. Основні види публічно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності 

3. Особливості та значення кримінально-правових та 

адміністративно-правових засобів охорони прав інтелектуальної 

власності 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 
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допоміжна: 111, 114, 116, 124-126. 

Завдання для СРС: 

Сформулювати на основі аналізу теми комплексне міжгалузеве 

правове поняття публічно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності. 

Питання для поточного контролю: 

1. У чому є зміст конституційних гарантій розвитку сфери 

інтелектуальної власності? 

2. Які галузі чинного законодавства України регулюють публічно-

правову охорону прав інтелектуальної власності? 

3. У чому є спорідненість і самостійне значення понять «охорона», 

«захист» і «забезпечення»? 

4. Яке значення зазначені категорії (охорона, захист, забезпечення 

мають для правового регулювання суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності? 

5. Чим обумовлюється широке застосування у практиці 

використання продуктів інтелектуальної власності засобів їх 

адміністративно-правової та кримінально-правової охорони? 

6. У чому особливість заходів адміністративно-правової та 

кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності? 

3 

3 

Тема 1.3. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної 

власності 

1. Міжнародні договори як платформа правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

2. Основні міжнародно-правові акти у сфері охорони прав 

інтелектуальної власності 

3. Загальна характеристика міжнародно-правових актів з охорони 

прав інтелектуальної власності 

4. Суб’єкти адміністрування міжнародно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

Література: базова: 1-4, 7, 8; нормативна: 10, 42, 48, 50-85; 

допоміжна: 88, 102, 106, 107, 111, 114, 115-117, 124-126. 

Завдання на СРС: 

Побудуйте хронологічно-аналітичну схему розбудови міжнародно-

правових документів щодо охорони прав інтелектуальної власності та 

визначте тенденції цього процесу. 

Питання для поточного контролю: 

1. Чим обумовлена інтеграція національного законодавства країн 

світу у сфері охорони інтелектуальної власності на міжнародному рівні? 

2. Яке економічне, соціальне і політичне значення міжнародно-

правової охорони інтелектуальної власності в умовах глобалізації?  

3. У чому є сутність механізму реалізації положень міжнародних 

конвенцій щодо виявлення, усунення та запобігання порушень прав 

інтелектуальної власності? 
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4. Які міжнародно-правові документи утворюють сучасну систему 

охорони прав інтелектуальної власності? 

5. Яким є вплив ВОІВ на розвиток національного законодавства у 

сфері охорони інтелектуальної власності в Україні? 

4 

4 

Тема 2.1. Об’єкт злочинів проти прав інтелектуальної власності 

та кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав 

1. Загальне поняття об’єкта кримінально-правової охорони, його 

види та проблема виокремлення об’єкта злочинів у сфері 

інтелектуальної власності 

2. Поняття порушення авторського права і суміжних прав 

3. Предмет порушення авторського та суміжних прав 

4. Об’єктивні ознаки порушення авторського та суміжних прав 

5. Суб’єктивні ознаки порушення авторського та суміжних прав 

6. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки порушення 

авторського та суміжних прав 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 14, 20, 21, 24, 25, 

30; допоміжна: 87, 89, 111-114, 116, 123-126. 

Завдання на СРС: 

На основі аналізу чинного Кримінального кодексу України 

сформуйте перелік кримінально-правових норм, які можуть становити 

об’єкт злочинів проти інтелектуальної власності. 

Вирішити практичні завдання (див. додаток 1). 

Питання для поточного контролю: 

1. Якою у кримінальному праві є роль видового об’єкта та його 

ознаки щодо вказаних злочинів? 

2. Якою має бути система кримінально-правових норм, що повинні 

утворювати окремий об’єкт охорони інтелектуальної власності? 

3. У чому особливість кримінально-правової охорони прав 

інтелектуальної власності? 

4. Яким законодавством і міжнародно-правовими нормами 

визначається бланкетність диспозиції ст. 176 КК? 

5. Які інтелектуальні продукти передбачає предмет даного 

злочину? 

6. Якими є способи вчинення злочину, передбаченого ст. 176 КК? 

7. Які критерії використовуються при визначенні шкоди, 

заподіяної даним злочином? 

8. Яке значення для аналізу і кваліфікації цього злочину має розмір 

заподіяної шкоди? 

9. Яким є порядок визначення шкоди при порушенні авторського 

та суміжних прав, що використовується у судовій практиці? 

10. За якими ознаками слід проводити відмежування даного складу  

злочину від інших суміжних правопорушень? 

6 

5 

Тема 2.2. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 



116 

 

  

рослин, раціоналізаторської пропозиції 

1. Поняття злочину, передбаченого ст. 177 КК 

2. Предмет злочину та його особливості 

3. Об’єктивні ознаки складу злочину 

4. Суб’єктивні ознаки складу злочину 

5. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного злочину 

6. Питання кваліфікації злочинів, передбачених ст. 177 КК, у 

судовій практиці 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 32-35; допоміжна: 111-

114, 116, 123-126. 

Завдання на СРС: 

1. Визначити шляхом порівняння норм адміністративного та 

цивільного законодавства України, що стосуються охорони прав 

інтелектуальної власності, існуючі розбіжності стосовно предмета ст. 

177 КК та їх правову природу. 

2. Вирішити практичні завдання (див. додаток 1). 

Питання для поточного контролю: 

1. Які закони є базовими при кримінально-правовій оцінці діянь, 

передбачених ст. 177 КК? 

2. Чи допускає диспозиція даного складу злочину безпосереднє 

застосування міжнародно-правових норм? 

3. У чому особливість об’єктів інтелектуальної власності, які 

охороняються ст. 177 КК?  

4. Яким ознакам мають відповідати продукти інтелектуальної 

власності в якості предметів даного злочину? 

5. Як необхідно тлумачити терміни «використання» та 

«привласнення» щодо предмета даного складу злочину та його видів? 

6. Які «інші порушення права» інтелектуальної власності у цьому 

складі визнаються судовою практикою як злочинні? 

7. Якими є момент закінчення і конструкція даного складу злочину? 

8. За якими ознаками слід відмежувати склад злочину, 

передбачений ст. 177 КК, від правопорушень, що кваліфікуються за 

ст. 512 КУпАП? 

 Тема 2.3. Інші злочини проти інтелектуальної власності, 

передбачені 

1. Кримінально-правовий аналіз незаконного обігу дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх 

виробництва (ст. 2031 КК України) 

2. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 

КК України) 

3. Кваліфікація незаконного збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю (ст. 231 КК України) 
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4. Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК 

України) 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 12, 16, 22, 24, 29-

31, 48, 51, 61, 67, 69, 82; допоміжна: 87, 89, 98, 103, 112, 113, 123. 

Питання для поточного контролю: 

1. У чому особливість безпосередніх об’єктів складів злочинів, 

передбачених статтями 2031, 229, 231, 232 КК? 

2. В чому знаходить прояв «незаконність» дій як ознака об’єктивної 

сторони вказаних складів злочинів?  

3. Який кримінально-правовий зміст мають поняття «обладнання», 

«матриця» та «сировина» у диспозиції ст. 2031 КК? 

4. Чим регулюється діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з 

виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем 

зчитування? 

5. У чому особливість таких предметів злочину, як: знак для товарів 

чи послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення 

походження товару (ст. 229 КК)? 

6. Як слід кваліфікувати дії винного при незаконному використанні 

назв доменних імен для адресації ресурсів в Інтернеті, що здійснюється 

шляхом незаконного втручання в цю мережу? 

7. У чому відмінність складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, від 

діяння, яке містить ст. 192 КК (заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою)? 

8. До яких законодавчих та нормативних актів відсилає диспозиція 

ст. 231 КК України? 

9. Як сформульовані поняття комерційної і банківської таємниці у 

чинному законодавстві України? 

10. Які відомості суб’єктів господарської діяльності не можуть 

становити комерційної і банківської таємниці? 

11. Чим відрізняються конструкції складів злочинів, передбачені ч. 1 

ст. 231 КК України? 

12. Хто є суб’єктом розголошення комерційної або банківської 

таємниці (ст. 232 КК України)? 

13. Які мотиви суб’єктивної сторони та їх зміст передбачає ст. 232 КК 

України? 

7 

7 

Тема 3.1. Адміністративно-правова охорона об'єктів 

інтелектуальної власності 

1. Поняття адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності 

2. Міжнародні і національні джерела адміністративно-правової 

охорони інтелектуальної власності 

3. Адміністративна відповідальність за порушення прав 

інтелектуальної власності 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 38, 39, 47, 48, 51-85; 
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допоміжна: 90, 92, 94, 97, 104, 105, 111, 114, 116, 118, 119, 124-127. 

Завдання на СРС: 

Здійснити за обраною схемою порівняльно-правовий аналіз 

інститутів кримінально-правової та адміністративно-правової охорони 

прав інтелектуальної власності 

Питання для поточного контролю: 

1. У чому сутність та ознаки адміністративно-правової охорони 

прав інтелектуальної власності? 

2. Які галузі законодавства, спеціальні закони та підзаконні 

нормативні акти є підґрунтям адміністративно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності? 

3. Які об’єкти адміністративно-правового захисту авторських прав 

передбачені ст. 512 КУпАП? 

4. У чому сутність відповідальності за незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних 

програм, баз даних (ст. 1649 КУпАП)? 

5. Які ознаки характеризують порушення законодавства, що 

регулює виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем 

зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва 

(ст. 16413 КУпАП)? 

8 

8 

Тема 3.2. Адміністративно-правова охорона прав на об’єкт 

права інтелектуальної власності 

1. Поняття порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності 

2. Адміністративна відповідальність за порушення права 

розповсюдження і демонстрування фільмів 

3. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 

30, 32-35; допоміжна: 95, 99, 101, 111, 114, 116, 120, 122, 124-126. 

Завдання на СРС: 

Вирішити практичні завдання (див. додаток 1). 

Питання для поточного контролю: 

1. У чому особливість делікту, пов’язаного з порушенням прав на 

об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 512 КУпАП)? 

2. Які об’єктивні ознаки правопорушення, передбаченого ст. 512 

КУпАП? 

3. Якими особливостями характеризується предмет даного 

правопорушення? 

4. Потерпілий як елемент даного правопорушення? 

5. Які державні органи уповноважені щодо надання необхідної 

інформації про предмет правопорушення?  

6. Яке значення у вказаних адміністративних провадженнях має 

висновок експертизи? 



119 

 

  

7. Якими є вид і розмір матеріальної шкоди, що тягне 

адміністративну відповідальність? 

8. У чому сутність розмежування проступків, передбачених ст. 512 

(загальна норма) і ст. 1649 (спеціальна норма) КУпАП? 

9. Яке правопорушення передбачене ст. 1646 КУпАП? 

10. Які ознаки фільмокопії як предмета даного правопорушення? 

11. У чому знаходять прояв ознаки об'єктивної сторони даного 

правопорушення (діяння, спосіб, місце тощо)? 

12. У чому сутність розповсюдження фільмокопій як ознаки 

об’єктивної сторони даного правопорушення? 

13. Хто є суб’єктом надання права на розповсюдження і 

демонстрування фільмів? 

14. Яка роль і значення Державного реєстру фільмів? 

15. Які суб’єктивні ознаки характеризують дане правопорушення? 

16. Які кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки містить склад 

даного правопорушення? 

17. У чому знаходить прояв незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз 

даних (ст. 1649 КУпАП)? 

18. У чому особливості контрольної марки як предмета 

правопорушення і маркування як засобу ідентифікації?  

19. Яке значення має Єдиний реєстр одержувачів контрольних 

марок? 

20. Який ключовий закон характеризує бланкетність диспозиції 

даної норми? 

21. Яке значення експертизи у встановленні контрафактних 

примірників? 

22. Як визначаються збитки, завдані правопорушенням? 

23. У чому особливість відповідальності реалізатора контрафактної 

продукції і суб’єкта підприємницької діяльності (власник, орендар 

торговельної точки, кіоску, відділу магазину тощо), якщо він організував 

незаконне розповсюдження? 

24. Які типові помилки мають місце при визначенні адміністративної 

відповідальності за ст. 1649 КУпАП та ст. 512 КУпАП? 

9 

9 

Тема 3.3. Адміністративно-правова охорона авторського і 

суміжних прав, пов’язаних з використанням мережі Інтернет 

1. Удосконалення законодавства із захисту права інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет 

2. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і суміжних прав з використанням мережі 

Інтернет 

3. Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет 
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Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 47; допоміжна: 98, 

103, 111, 114, 116, 124-126. 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати положення постанови Пленуму Верховного Суду 

України «Про застосування судами норм законодавства у справах про 

захист авторського права і суміжних прав» від 4 червня 2010 р. № 5 // 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10/print 

Питання для поточного контролю: 

1. Якою є особливість охорони прав інтелектуальної власності у 

сфері Інтернет? 

2. Чим характеризується складність відстеження об’єкта  

інтелектуальної власності у мережі Інтернет? 

3. У чому сутність захисту прав інтелектуальної власності в 

Інтернеті від плагіату? 

4. У чому особливості функціонування в Інтернеті онлайн ресурсів, 

пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності? 

5. У чому сутність порушення умов і правил, що визначають 

порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав 

з використанням мережі Інтернет (ст. 16417 КУпАП)? 

6. Які форми протиправної поведінки власників веб-сайтів і 

постачальників послуг хостингу у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності передбачено в адміністративному законодавстві? 

7. У чому визначаються суб’єктивні ознаки даного 

правопорушення? 

8. У чому сутність діяння, пов’язаного з наведення завідомо 

недостовірної інформації у заявах про припинення авторського права і 

(або) суміжних прав, вчинених з використанням мережі Інтернет (ст. 

16418 КУпАП)? 

9. Хто є суб’єктом даного правопорушення? 

 

Заочна форма навчання 
 

1. Лекційні заняття 
 

№

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу 

та завдання на СРС) 

1 Тема 1.2. Поняття публічно-правової охорони інтелектуальної 

власності та її види у сучасному вимірі 

Положення Конституції України про регулювання правовідносин у 

сфері прав інтелектуальної власності (ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 41, ч. 1 ст. 54 та 

ін.). Право кожного громадянина на свободу творчості та результати 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності, захист інтелектуальної 

власності, авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що 

виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності. 
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Норми цивільного, кримінального, митного, господарського, 

адміністративного законодавства щодо охорони прав інтелектуальної 

власності. 

Конституційні гарантії наведених прав, свобод і законних інтересів 

громадян у законодавстві та підзаконних нормативних актах щодо 

регулювання та охорони прав інтелектуальної власності. 

Розуміння, тлумачення та застосування в теорії і на практиці термінів 

«охорона», «забезпечення» та «захист» прав інтелектуальної власності 

та їх значення у законотворчій, правозастосовній та профілактичній 

діяльності, спрямованій на вирішення завдань запобігання 

правопорушенням у сфері інтелектуальної власності. 

Поняття «охорони» прав інтелектуальної власності як системи норм, 

що передбачають відповідальність та заходи примусового впливу за 

порушення встановленого порядку функціонування суспільних 

відносин у зазначеній сфері. Охорона як спосіб захисту інтелектуальної 

власності від недобросовісної конкуренції та незаконного відчуження. 

Спорідненість і самостійне значення понять «охорона», «захист» і 

«забезпечення» в правовому контексті. 

Галузі публічного права, які характеризуються найбільш 

концентрованими заходами впливу на суб’єктів, які вчиняють 

правопорушення проти творчої діяльності учасників процесу створення 

продуктів інтелектуальної власності. 

Виокремлення серед існуючих публічно-правових видів охорони 

прав інтелектуальної власності тих, що вживаються до суспільно 

небезпечних діянь (злочинів), а також адміністративних правопорушень 

(проступків), які заподіюють у цій сфері шкоду людині, суспільству та 

державі. 

Загальна характеристика кримінально-правових засобів охорони прав 

інтелектуальної власності від злочинних посягань, а також 

адміністративно-правових засобів охорони прав інтелектуальної 

власності від адміністративних проступків. 

Поняття публічно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності 

Правовідносини у сфері прав інтелектуальної власності регулюються 

положеннями Конституції України, цивільним, кримінальним, митним, 

господарським, адміністративним законодавством, спеціальними 

законами і підзаконними актами. 

Частина 4 ст. 13 Конституції передбачає, що держава забезпечує 

захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну 

спрямованість економіки, а ч. 1 ст. 41 – право кожного володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Згідно з ч. 1 ст. 54 Конституції 

громадянам гарантуються свобода літературної, художньої, наукової 

творчості та захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, 
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моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними 

видами інтелектуальної діяльності. 

Таким чином, відповідно до Основного закону кожний громадянин 

має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто 

не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом. 

Розглянуті конституційні гарантії наведених прав, свобод і законних 

інтересів громадян вимагають правильного розуміння, тлумачення та 

застосування як в теорії, так і на практиці таких ключових термінів, як 

«охорона», «забезпечення» та «захист» прав інтелектуальної власності. 

Визначеність понятійного апарату в правознавстві, і зокрема у галузях 

публічного права, які характеризуються застосуванням імперативного 

методу регулювання, має важливе значення у законотворчій, 

правозастосовній і профілактичній діяльності щодо протидії злочинним 

посяганням та адміністративним правопорушенням у сфері 

інтелектуальної власності. 

В юридичній літературі чимало дослідників звертаються до 

визначення змісту зазначених понять, які залишаються дискусійними. 

Отже, виключно з навчальною метою, розглянемо загальне значення 

вказаних понять. 

Так, на наш погляд, поняття «охорона» прав інтелектуальної 

власності означає наявність системи норм, які передбачають 

відповідальність і заходи примусового впливу за порушення 

встановленого порядку функціонування суспільних відносин у 

зазначеній сфері. Саме охорона у такий спосіб сприяє комерціалізації, 

забезпечує захист інтелектуальної власності від недобросовісної 

конкуренції, незаконного відчуження та обмеження інших прав у 

виробничій, науковій, літературній, художній та інших галузях творчої 

діяльності. 

Інше споріднене поняття – це «забезпечення», яке, на наш погляд, у 

контексті з категоріями «охорона» і «захист» має переважно сполучний, 

з’єднувальний зміст. Отже, забезпечення в юридичному сенсі означає 

створення певних умов, обставин, що в свою чергу сприяють реалізації 

як охорони, так і захисту певних суспільних відносин, зокрема у сфері 

інтелектуальної власності. 

Що стосується терміну «захист», то він також широко 

використовується в теорії права. При цьому, вважаємо, що захист прав 

інтелектуальної власності – це сукупність застосовуваних у 

встановленому порядку, врегульованому нормами права заходів, 

спрямованих на відновлення уповноваженими органами та службовими 

особами порушених прав інтелектуальної власності. 

Отже, зважаючи на наведені відносно самостійні значення вказаних 

понять, можна дійти висновку, що визначена тріада «охорона», 

«захист» і «забезпечення» в їх правовому розумінні, тлумаченні та 
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застосуванні є органічно спорідненими категоріями, які слугують 

реалізації публічно-правових засобів у сфері належного функціонування 

сфери інтелектуальної власності в державі. 

Водночас, нагальні потреби правової охорони прав у цій сфері 

обумовлюються швидким розвитком суспільних відносин, необхідністю 

забезпечення інноваційного соціально-економічного розвитку країни на 

базі більш ефективного використання інтелектуального потенціалу 

суспільства. 

Питання щодо необхідності реалізації права на публічно-правовий 

захист прав інтелектуальної власності виникає з моменту порушення 

особистих немайнових і майнових прав їх власників або 

правонаступників. Метою такого захисту є припинення неправомірних 

дій з боку правопорушника уповноваженими на те компетентними 

органами, усунення перешкод у реалізації прав на об’єкт 

інтелектуальної власності і поновлення порушених прав шляхом 

застосування засобів, передбачених нормами відповідних галузей 

публічного права. 

Види публічно-правової охорони права інтелектуальної власності 

Як вже відзначалося, правове регулювання суспільних відносин у 

сфері прав інтелектуальної власності передбачено положеннями 

Конституції України, окремими розділами і нормами Цивільного, 

Господарського, Кримінального, Митного кодексів України, Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, спеціальними законами і 

підзаконними нормативними актами. 

Керуючись метою і завданнями даної навчальної дисципліни, ми не 

ставимо вимог щодо розгляду усіх видів публічно-правової охорони 

суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, а концентруємо 

увагу лише на тих з них, які характеризуються найбільш 

концентрованими заходами впливу на суб’єктів, які вчиняють 

правопорушення проти творчої діяльності учасників процесу створення 

продуктів інтелектуальної власності. 

Виходячи з цього, вважаємо доцільним виокремити серед існуючих 

публічно-правових видів охорони прав інтелектуальної власності ті з 

них, що вживаються до суспільно небезпечних діянь (злочинів), а також 

адміністративних правопорушень (проступків), які заподіюють у цій 

сфері шкоду людині, суспільству та державі. 

Таким чином предметом нашого розгляду будуть кримінально-

правові засоби охорони прав інтелектуальної власності від злочинних 

посягань, а також адміністративно-правові засоби охорони прав 

інтелектуальної власності від адміністративних правопорушень 

(проступків). 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 

допоміжна: 111, 114, 116, 124-126. 

Завдання на СРС: 
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1. Проаналізуйте конституційні положення, які передбачають 

свободу творчості громадян та в чому їх сутність. 

2. Які галузі законодавства України забезпечують публічно-правову 

охорону прав інтелектуальної власності? 

3. Надайте тлумачення понять «охорона», «захист» і «забезпечення» 

та їх значення у сфері регулювання прав інтелектуальної власності. 

4. У чому соціальна обумовленість використання у сфері 

інтелектуальної власності адміністративно-правових і кримінально-

правових засобів її охорони? 

5. Які особливості заходів адміністративно-правової і кримінально-

правової охорони прав інтелектуальної власності? 

2 Тема 1.3. Міжнародно-правова охорона інтелектуальної 

власності 

Міжнародні угоди та національне законодавство держав у сфері 

охорони інтелектуальної власності. 

Економічне, соціальне, політичне значення інтелектуальної власності 

у розвитку суспільних відносин інтелектуальної власності і потреба їх 

міжнародно-правової охорони. Проблеми охорони інтелектуальної 

власності в умовах глобалізації суспільства на регіональному, 

континентальному та світовому рівнях. 

Двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди між державами у 

зазначеній сфері в правовому контексті до джерел права 

інтелектуальної власності. Необхідність співпраці держав при захисті 

права інтелектуальної власності від порушень за межами своїх країн. 

Застосування міжнародних конвенцій та інших форм міжнародно-

правового співробітництва. Уникнення колізій між національним 

законодавством і міжнародно-правовими актами з питань охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Міжнародні договори – платформа виявлення та усунення порушень 

інтелектуальних прав громадян країн-учасниць та напрямки їх 

співробітництва. Міжнародні конвенції, договори, угоди та інші 

документи як основа міжнародної системи охорони інтелектуальної 

власності. Міжнародно-правові документи з питань інтелектуальної 

власності, до яких приєдналася Україна. 

Договори про захист інтелектуальної власності: Бернська конвенція 

про захист літературних і художніх творів; Брюссельська конвенція про 

розповсюдження сигналів, що несуть програми через супутник; 

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного 

відтворення їхніх фонограм; Мадридська угода про санкції за 

неправдиві та неправильні позначення походження виробів; 

Найробський договір про охорону олімпійського символу; Паризька 

конвенція про охорону промислової власності; Договір про патентне 

право (PIT); Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників фонограм і організацій мовлення; Договір про закони про 
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торговельні марки; Договір про міжнародну реєстрацію аудіовізуальних 

творів; Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних схем; Договір ВОІВ про авторське право; Договір ВОІВ 

про виконання і фонограми та ін. 

Загальна характеристика та особливості міжнародно-правових актів з 

охорони права інтелектуальної власності. 

Суб’єкти адміністрування міжнародно-правових актів з питань прав 

інтелектуальної власності. ВОІВ, заснована у 1967 p. на Дипломатичній 

конференції у Стокгольмі, як суб’єкт спеціалізованих організацій ООН 

(1974 p.). Структура, компетенція та завдання ВОІВ у сфері сприяння 

захисту інтелектуальної власності. 

Роль ВОІВ у реформуванні національного законодавства та розкритті 

потенціалу інтелектуальної власності країн-учасниць. 

Поняття міжнародно-правової охорони права інтелектуальної 

власності та основні міжнародно-правові акти у цій сфері 

Міжнародні угоди і національне законодавство більшості держав 

світу вважає інтелектуальною власністю сукупність майнових та 

немайнових прав на результати творчої діяльності та прирівняні до них 

результати. 

Враховуючи важливе економічне, соціальне, політичне та інше 

значення інтелектуальної власності у розвитку суспільних відносин, 

творчого потенціалу соціуму, виникає потреба в ефективній 

міжнародно-правовій охороні інтелектуальної власності. При цьому 

така потреба зростає в умовах глобалізації суспільства, коли країни 

світу на регіональному, континентальному та планетарному рівнях 

об’єднують зусилля для розвитку свого життєвого потенціалу. 

В правовому контексті до джерел права інтелектуальної власності 

слід відносити багатосторонні і двосторонні міжнародні угоди, які 

укладаються у процесі співробітництва між державами у зазначеній 

сфері. Необхідність такої співпраці держав обумовлюється тим, що 

нерідко під національну юрисдикцію не підпадають випадки, коли 

йдеться про захист права інтелектуальної власності від порушень за 

межами своєї країни. 

Для уникнення таких ситуацій можна розраховувати на застосування 

норм міжнародних конвенцій та інших форм й інструментів 

міжнародного співробітництва. Ключовою умовою для цього є участь 

держави у міжнародному договорі з питань охорони відповідних 

об'єктів інтелектуальної власності. При виникненні певних колізій між 

національним законодавством і міжнародно-правовими актами в них, як 

правило, визначається, які з них мають діяти в певних ситуаціях. 

Міжнародні договори можуть містити умови про співробітництво у 

діяльності з виявлення та усунення порушень інтелектуальних прав 

громадян країн-учасниць, про взаємне визнання охоронних документів, 

про взаємодію організацій, які управляють майновими правами на 
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колективній основі та про інші форми співробітництво у сфері 

інтелектуальних прав. 

При цьому, слід звернути увагу на існуючі у цій царині дві 

протилежні правові концепції. 

Перша – право на інтелектуальну власність зводиться до права 

власності, забезпечується правовим захистом, у тому числі 

кримінальною відповідальністю за її порушення. Зокрема в США 

незаконне використання об'єктів інтелектуальної власності 

прирівнюється до крадіжки чужого майна. 

Друга – інтелектуальна власність є особливим видом власності, яка 

належить усьому суспільству «public domain». 

До міжнародно-правових договорів про захист інтелектуальної 

власності відносяться: Бернська конвенція про захист літературних і 

художніх творів, Брюссельська конвенція про розповсюдження 

сигналів, що несуть програми через супутник, Конвенція про охорону 

інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх 

фонограм, Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні 

позначення походження виробів, Найробський договір про охорону 

олімпійського символу, Паризька конвенція про охорону промислової 

власності, Договір про патентне право (PIT), Міжнародна конвенція про 

охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій 

мовлення, Договір про закони про торговельні марки, Договір про 

міжнародну реєстрацію аудіовізуальних творів, Вашингтонський 

договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем, 

Договір ВОІВ про авторське право, Договір ВОІВ про виконання і 

фонограми. 

До глобальних договорів цієї системи охорони слід віднести: 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури, Гаазьку угоду про 

міжнародну реєстрацію промислових зразків, Лісабонську угоду про 

захист зазначень місця походження виробів та їх міжнародної 

реєстрації, Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків, 

Договір про патентну кооперацію. 

Договори про класифікації: Локарнська угода про утворення 

міжнародної класифікації промислових зразків. Ніццька угода про 

міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації знаків, 

Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію, Віденська 

угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних 

елементів. 

Загальна характеристика міжнародно-правових актів з охорони 

права інтелектуальної власності 

Паризька конвенція з охорони промислової власності 1883 року 

(чинна в Україні з 25.12.1991 р.) передбачає охорону права 

інтелектуальної діяльності, пов’язаної з підвищенням суттєвої якості 
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товарів. Вона застосовується до об'єктів прав промислової власності в 

широкому розумінні, зокрема винаходів, торговельних марок, 

промислових зразків, корисних моделей, фірмових найменувань, 

географічних зазначень та захисту від недобросовісної конкуренції. 

Основні положення цього документа поділено на такі основні категорії: 

1) національний режим, 2) право пріоритету, 3) загальні норми щодо 

матеріальних прав. 

Конвенція містить також інші положення стосовно регулювання 

правовідносин, пов'язаних з охороною прав інших об'єктів промислової 

власності, зокрема промислових зразків, торговельних марок, 

комерційних (фірмових) найменувань, географічних зазначень, назв 

місця походження. 

Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів 

1886 р. передбачає норми щодо витворів, які охороняються, їх авторів, 

термінів охорони, правил охорони лекцій, збірників, творів фольклору, 

кінофільмів, фотографій, звукозапису, радіо-, телепередач та інших 

предметів охорони зворотної сили її норм та ін. Деякі норми регулюють 

діяльність органів управління Бернським союзом. 

Країни-учасниці Конвенції становлять міжнародне співтовариство із 

взаємної охорони авторських прав за територіальним принципом, тобто 

перевага віддається країні походження твору (першого опублікування). 

Автори з країн членів Союзу користуються в інших країнах Союзу, крім 

країни походження твору, стосовно своїх витворів «правами, що 

надаються в даний час або надаватимуться надалі відповідними 

законами цих країн своїм громадянам, тобто національним режимом, а 

також правами, особливо наданими даною Конвенцією». Така сама 

охорона надається авторам – громадянам держав, що не є членами 

Союзу, якщо їхні твори були опубліковані в одній із країн Союзу або 

одночасно в країнах, одна з яких належить, а інша не належить до 

Союзу. Охорона неопублікованих творів надається тільки авторам – 

громадянам держав, які є членами Союзу. 

Максимальний термін охорони авторських прав охоплює життя 

автора і 50 років після смерті. На переклади, фотографії, кінофільми та 

інші об'єкти терміни охорони знижені. Пріоритет щодо термінів, у разі 

суперечки, має право країна, де вперше опубліковано спірний витвір. 

Конвенція поділяє авторські права на 2 групи: а) особисті майнові та 

немайнові права, встановлені національним законодавством держави, в 

якій містяться вимоги щодо охорони; б) спеціальні права, встановлені в 

нормах Конвенції: виключне право автора на переклад свого твору, на 

відтворення, публічне виконання драматичного чи музичного твору, 

передача їх по радіо чи телебаченню, а також публічне читання, 

перероблення, магнітний запис та ін. 

Відмінними рисами конвенції є істотні обмеження вільного 

використання творів, деякі формальності з їх реєстрації, надання її 
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нормам зворотної сили, тривалі терміни охорони авторських прав тощо. 

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин 1961 р. 

(Конвенція UPOV) передбачає визнання за селекціонером (або 

правонаступником), який вивів новий сорт рослин, права, зміст та 

умови здійснення якого встановлюються Конвенцією. Документ 

вимагає від країн-учасниць забезпечення правової охорони нових сортів 

рослин, а також вказує норми щодо критеріїв їх охорони і порядку її 

надання, регламентує обсяг правової охорони, можливих її обмежень, 

винятків та анулювання. Конвенція встановлює, за умови дотримання 

певних обмежень, принцип національного режиму для селекціонерів з 

інших країн-учасниць. 

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури 1977 р. Визначення 

сутності винаходу є необхідною умовою для надання патенту на нього. 

Така сутність розкривається шляхом опублікування його опису в 

письмовій формі. Якщо об'єктом винаходу є новий штам 

мікроорганізмів (інший біоматеріал), то його спосіб використання може 

бути здійснено шляхом депонування штаму мікроорганізмів у 

спеціальній установі. 

Договір передбачає, що одне депонування штаму мікроорганізмів у 

будь-якому міжнародному органі з депонування є достатнім для 

здійснення процедур з одержання патенту на винахід у національних 

патентних відомствах усіх країн-учасниць договору, а також у будь-

якому регіональному патентному відомстві. 

Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно 

інтегральних мікросхем 1989 р. Відповідно Договору кожна сторона 

зобов'язана забезпечити на своїй території охорону інтелектуальної 

власності стосовно оригіналів топографій інтегральних мікросхем, 

незалежно від факту вміщення інтегральної мікросхеми у виріб. Кожна 

сторона повинна надавати фізичним і юридичним особам інших 

договірних сторін такий самий режим як і своїм громадянам. Договірні 

сторони повинні визнавати неправомірними такі дії, якщо вони 

здійснюються без дозволу правовласника: відтворення топографії, 

ввезення, продаж та інші види поширення у комерційних цілях 

топографій чи інтегральних мікросхем, що містять топографію. 

Сторони можуть здійснювати охорону топографій за умови їх 

використання в комерційних цілях або подання заявки на їх реєстрацію. 

Найробский договір про охорону Олімпійського символу 1981 р. 

передбачає зобов'язання держав-учасниць охороняти Олімпійський 

символ (переплетені кільця) від використання в комерційних цілях (у 

рекламі, на товарах тощо) без дозволу МОК. У випадках, коли МОКу 

надходять платежі за дозвіл на використання олімпійського символу в 

комерційних цілях, частина доходів відраховується заінтересованим 

олімпійським комітетам. 
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Договір про закони щодо товарних знаків 1994 р. (Договір ТLТ) 

передбачає гармонізацію вимог процедури набуття прав на торговельні 

марки. Процедура має такі стадії: заявка на реєстрацію; зміни після 

реєстрації; продовження реєстрації. Так, заявка має містити: заяву, ім'я 

та адресу, а також ін. відомості щодо заявника чи його представника; 

вказівки щодо знаку (стандартні чи нестандартні символи, опис знаку, 

колір, об'ємність тощо); назви товарів та/або послуг із зазначенням 

класів, згрупованих відповідно до Ніццької класифікації. 

Кожна держава-учасниця має дозволяти, щоб заявка стосувалася 

товарів і/чи послуг, які належать до кількох класів міжнародної 

(Ніццької) класифікації. Жодна із держав-учасниць не може вимагати 

від заявника виписки з торгового чи іншого реєстру, зазначення сфери 

його діяльності чи надання доказів, що знак зареєстровано в інших 

державах. 

Зміни після реєстрації можуть стосуватися найменування чи імені 

заявника (власника) реєстрації знаку, його адреси. 

У Договорі зазначено стандартну тривалість первісного терміну 

реєстрації, а також тривалість кожного наступного терміну 

продовження, що становить 10 років. 

Договір про патентні закони (Договір PLT). Призначений для 

розроблення єдиної міжнародно-стандартизованої низки формальних 

вимог, гармонізованих з Договором РСТ, для національних і 

регіональних патентних відомств, а в національній фазі, відповідно до 

Договору РСТ, – для подання та експертизи національних і 

регіональних заявок на надання патенту на винахід, підтримання 

чинності патентів і деяких додаткових вимог, пов'язаних з патентами 

або заявками (наприклад, вимоги стосовно електронного подання 

заявки, патентних повірених і реєстрації прав на винаходи в патентних 

відомствах, зменшення ризику втрати прав у разі невиконання 

формальних вимог, послаблення і поновлення прав за порушення 

деяких граничних термінів). 

Договір PLT регламентує максимальний набір вимог, які можуть 

застосовуватися патентним відомством країни-учасниці. Патентне 

відомство може передбачати будь-які інші формальні вимоги щодо 

питань, які розглядає Договір PLT. Іншими словами, цей договір не 

визначає єдиної процедури для всіх країн-учасниць, але країна-

учасниця може встановити менше обмежень або зручніші вимоги для 

користувача, ніж передбачено Договором PLT. 

Мадридська угода про запобігання поширенню неправдивих або 

таких, що вводять в оману, зазначень походження на товарах 1891 р. 

передбачає, що всі товари, які мають такі географічні зазначення, за 

умови, що вони прямо чи опосередковано вказують на одну з країн-

учасниць Угоди чи на регіон на території цієї країни, підлягають 

конфіскації під час імпорту, або імпорт таких товарів повинен бути 
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забороненим, або щодо такого імпорту товарів повинні вживатися інші 

заходи і санкції. 

Угода визначає випадки і способи вимоги та здійснення такої 

конфіскації товарів. 

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію прав на торговельні 

марки 1891 р. і Протокол до Мадридської угоди 28 грудня 1989 р. 

передбачають міжнародну реєстрацію прав на торговельні марки для 

товарів і послуг у Міжнародному бюро ВОІВ у Женеві. Реєстрація прав 

на торговельну марку, здійснена в межах цієї угоди, називається 

міжнародною, тому що зазначені права набувають чинності у кількох 

країнах і потенційно – в усіх країнах-учасницях Паризької конвенції. 

Для користування перевагами Угоди заявник повинен бути 

громадянином однієї з країн-учасниць Паризької конвенції або постійно 

мешкати, перебувати чи володіти майном і діючим промисловим або 

комерційним підприємством на території однієї з таких країн. Заявник 

повинен зареєструвати права на свою торговельну марку в 

національному патентному відомстві країни її походження або в 

регіональному відомстві з торговельних марок і лише після цього 

подавати заявку на міжнародну реєстрацію прав щодо цієї торговельної 

марки через вказане національне чи регіональне патентне відомство. 

Відомості щодо здійснення міжнародної реєстрації прав на заявлену 

торговельну марку публікуються Міжнародним бюро ВОІВ, і про це 

повідомляється країнам-учасницям Паризької конвенції або 

регіональному відомству країн Бенілюксу, де заявник здійснює 

процедуру реєстрації прав. Кожне патентне відомство такої країни чи 

регіональне відомство країн Бенілюксу може протягом року заявити, 

вказавши підстави, що реєстрація прав на дану торговельну марку не 

може бути здійснена на території цієї країни. Після такої заяви 

процедура, пов'язана з реєстрацією прав на цю торговельну марку, 

продовжується у зазначених національному чи регіональному 

патентному відомстві або в судах відповідних країн (Україна бере 

участь в Угоді з 25.12.1991 р.). 

Міжнародна реєстрація прав на торговельну марку надає деякі 

переваги її власнику. Після реєстрації таких прав у країні-учасниці 

Паризької конвенції чи регіональному відомстві країн Бенілюксу, що є 

країною походження цієї марки, власник прав на неї повинен подати 

лише одну заявку однією мовою і сплатити збори одному 

компетентному органу (Міжнародному бюро ВОІВ) замість подання 

окремих заявок різними мовами у національні (або регіональні) 

патентні відомства різних країн-учасниць Паризької конвенції, 

сплачуючи збори окремо кожному відомству. 

Протягом 5 років з дати міжнародної реєстрації прав на торговельну 

марку дія цієї реєстрації залежить від торговельної марки, права на яку 

зареєстровано чи заявлено на реєстрацію в патентному відомстві країни 
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походження. Міжнародна реєстрація прав на торговельну марку вигідна 

національним та регіональним патентним відомствам (наприклад, 

відомству країн Бенілюксу), оскільки вона зменшує обсяг роботи, яку 

вони повинні були б виконувати в противному разі. 

Протокол до Мадридської угоди прийнято з метою запровадження 

певних нових елементів до системи міжнародної реєстрації прав на 

торговельні марки, існуючої згідно з Мадридською угодою, що 

усувають перешкоди, які заважали певним країнам приєднатися до 

Мадридської угоди. Протокол діє як доповнення до неї. 

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію прав на промислові зразки 

1925 р. (Гаазька угода) – багатосторонній договір, який спрощує 

набуття прав на промисловий зразок у країнах-учасницях, що дає змогу 

особам, які мають постійне місце проживання чи місцезнаходження у 

країні-учасниці угоди, одержати охорону промислового зразка в усіх 

інших країнах-учасницях шляхом простої процедури, а саме подання до 

Міжнародного бюро ВОІВ єдиної міжнародної заявки однією мовою 

(англійською чи французькою) і документа щодо сплати збору в 

однаковій валюті.  

Основні положення Угоди: 

– міжнародна реєстрація прав на промислові зразки може бути 

здійснена безпосередньо через Міжнародне бюро ВОІВ або національне 

патентне відомство країни-учасниці Гаазької угоди, яка є країною чи 

місцезнаходженням заявника, якщо законодавством цієї держави таке 

передбачено; 

– у кожній країні-учасниці, зазначеній заявником, міжнародна 

реєстрація прав на промислові зразки має такі наслідки, як нібито всі 

формальності, потрібні для набуття прав на цей промисловий зразок 

відповідно до національного законодавства, було виконано заявником і 

всі адміністративні заходи, необхідні для цього, вжито патентним 

відомством цієї країни-учасниці; 

– дія міжнародної реєстрації прав на промислові зразки може бути 

поширена на країну-учасницю Угоди, що є країною його походження; 

– міжнародне бюро публікує в офіційному бюлетені чорно-білі 

репродукції або кольорові репродукції фотографій чи інших графічних 

зображень стосовно кожного промислового зразка, щодо якого 

здійснено міжнародну реєстрацію прав; 

– термін дії правової охорони промислового зразка, щодо якого 

здійснено міжнародну реєстрацію прав, становить 5 років або, у разі її 

подовження, – 10 років з дати міжнародної реєстрації прав на 

промисловий зразок; 

– Женевський акт (1999 р.) Гаазької угоди запроваджує низку 

важливих змін до Гаазької системи міжнародної реєстрації прав на 

промислові зразки. (Гаазька угода є чинною для України з 29 серпня 

2002 року). 
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Лісабонська угода про правову охорону географічних зазначень і 

міжнародну реєстрацію прав на них 1958 р. забезпечує правову 

охорону географічних зазначень шляхом міжнародної реєстрації прав 

на них. Права на такі зазначення реєструються Міжнародним бюро 

ВОІВ на підставі заявки, поданої компетентним органом 

заінтересованої країни-учасниці Угоди. Міжнародне бюро ВОІВ 

повідомляє про здійснення такої міжнародної реєстрації прав інші 

країни-учасниці. За винятком випадків, коли якась країна-учасниця 

заявила протягом одного року, що вона не може забезпечити правову 

охорону географічного зазначення, права на яке мають міжнародну 

реєстрацію відповідно до цієї Угоди, всі країни-учасниці повинні 

забезпечувати правову охорону цього географічного зазначення до того 

часу, доки воно має правову охорону в країні походження. 

Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію 

1971 р. розподіляє всі галузі техніки і технологій на 8 розділів, які 

містять близько 71 тис. рубрик. Кожна рубрика має індекс, який 

складається з арабських цифр і літер латинської абетки. Відповідні 

індекси зазначено на кожному патентному документі опублікованої 

заявки та виданого патенту на винахід. 

Класифікація забезпечує пошук патентних документів, який потрібен 

як патентним відомствам, що видають патенти на винаходи, так і 

потенційним винахідникам, науково-дослідним організаціям та іншим, 

причетним до нових розробок та їх використання. Міжнародна 

класифікація переглядається, і кожні 5 років публікується нова її 

редакція. 

Локарнська угода про заснування Міжнародної класифікації 

промислових зразків 1968 р. передбачає, що відповідно до неї патентні 

відомства країн-учасниць повинні зазначати в кожній публікації і в 

офіційних документах стосовно реєстрації прав на промислові зразки 

відповідні індекси Міжнародної класифікації промислових зразків. 

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для 

реєстрації прав на торговельні марки 1957 р. визначає класифікацію 

товарів і послуг з метою реєстрації прав на торговельні марки. Патентні 

відомства країн-учасниць Паризької конвенції повинні вказувати ці 

класи у разі кожної реєстрації прав на торговельну марку. 

Віденська угода про Міжнародну класифікацію зображувальних 

елементів торговельних марок 1973 р. визначає класифікацію для 

здійснення експертизи заявок на реєстрацію прав на торговельні марки, 

які складаються із зображувальних елементів чи містять їх. Патентні 

відомства країн-учасниць Паризької конвенції мають зазначати в 

офіційних документах і публікаціях, пов'язаних з реєстрацією прав на 

торговельні марки і подовженням дії реєстрації прав, відповідні 

позначення цієї класифікації. 

Суб’єкти адміністрування міжнародно-правової охорони прав 
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інтелектуальної власності 

Вказані договори адмініструє ВОІВ, яка має статус однієї з 16-ти 

спеціалізованих організацій ООН (1974 p.). Членами ВОІВ є 

184 держави, у тому числі й Україна. На засіданнях організації статус 

спостерігача отримали близько 250 міжнародних неурядових 

організацій. Секретаріат ВОІВ або Міжнародне бюро знаходиться у 

Швейцарії (м. Женева) і має співробітників, що представляють близько 

90 держав. Генеральним директором організації з 2008 р. є Френсіс 

Гаррі. 

Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох 

органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Координаційного комітету 

і Міжнародного бюро ВОІВ (секретаріату). 

Генеральна Асамблея ВОІВ, членами якої є держави-члени ВОІВ за 

умови, що вони також е членами Асамблеї Паризького і (або) 

Бернського Союзів, а також Швейцарської Конфедерації – країни місця 

перебування ВОІВ, є її верховним органом. На відміну від Генеральної 

Асамблеї у Конференції беруть участь усі держави, що є членами ВОІВ. 

Членами Координаційного комітету є 72 країни, у тому числі Україна. 

Координаційний комітет – це виконавчий орган Генеральної Асамблеї і 

Конференції, що виконує консультативні функції. 

Генеральна Асамблея і Конференція скликаються на чергові сесії 

кожні два роки, Координаційний комітет – щорічно. Виконавчим 

головою ВОІВ є Генеральний директор, що обирається Генеральною 

Асамблеєю на 6-річний термін. Секретаріат ВОІВ має назву 

«Міжнародне бюро». Секретаріат знаходиться в Женеві (Швейцарія). 

ВОІВ є найстаршою міжнародною організацією у сфері охорони 

інтелектуальної власності. Фактично вона утворилася в 1893 р. на 

дипломатичній конференції, коли два бюро, які виконували 

адміністративні функції Паризької (з охорони промислової власності) та 

Бернської (про охорону літературних і художніх творів) конвенцій, 

об'єдналися в одну установу під назвою БІРПІ (Об'єднане Міжнародне 

бюро з охорони інтелектуальної власності). 

Для статусу отримання повноправної міжурядової організації в 

1967 р. у Стокгольмі була підписана Конвенція, що засновувала ВОІВ. 

ВОІВ вирішує проблеми регулювання напруги, якій піддаються 

міжнародна патентна система і система авторського права внаслідок: 

стрімкого технічного прогресу, глобалізації та зростання попиту; 

зменшення розриву в знаннях між розвиненими і молодими країнами, 

що розвиваються; забезпечення того, щоб система інтелектуальної 

власності служила своїй основній меті – стимулювала розвію творчості 

та інновації у всіх країнах світу. 

ВОІВ працює над вирішенням еволюціонуючих проблем, 

організаційних змін, перебудування програм, ресурсів і структури 

організації з урахуванням нового набору стратегічних цілей. ВОІВ 
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визначає, що інтелектуальна власність охоплює права, які належать до: 

літературних, художніх та наукових творів; виступів виконавців, 

фонограм і програм ефірного мовлення; винаходів у всіх галузях 

людської діяльності; наукових відкриттів; промислових зразків; 

торговельних марок, знаків обслуговування, фірмових найменувань і 

позначень; захисту проти недобросовісної конкуренції, а також усіх 

інших прав, що належать до інтелектуальної діяльності у 

промисловості, науковій, літературній або художній галузях. 

Головними завданнями ВОІВ є: 

– поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробітництва між 

державами в інтересах їх взаємної користі на основі поваги до їх 

суверенітету і рівності; 

– заохочення творчої діяльності, сприяння охороні інтелектуальної 

власності в усьому світі; 

– модернізація та підвищення ефективності адміністративної 

діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової 

власності, а також охорона літературних і художніх творів. 

Важливе місце в роботі ВОІВ займає так звана програмна діяльність: 

забезпечення широкого визнання існуючих договорів, їх оновлення, 

створення нових договорів, організація співробітництва в цілях 

розвитку. Одним з аспектів програмної діяльності ВОІВ є 

співробітництво з метою розвитку, в тому числі надання допомоги тим 

країнам, які її потребують. ВОІВ допомагає їм реформувати національні 

законодавства, реалізує освітні програми, спрямовані на розкриття 

потенціалу інтелектуальної власності, сприяє комп'ютеризації та 

використанню цими країнами новітніх технологій у сфері 

інтелектуальної власності, надає підтримку (у тому числі фінансову) 

для полегшення участі окремих країн у своїх заходах. 

Література: базова: 1-4, 7, 8; нормативна: 10, 42, 48, 50-85; 

допоміжна: 88, 102, 106, 107, 111, 114, 115-117, 124-126. 

Завдання на СРС: 

1. Чим обумовлюється процес вироблення на основі національного 

законодавства окремих держав міжнародно-правових документів у 

сфері охорони прав інтелектуальної власності? 

2. У чому є сутність і значення прав інтелектуальної власності в 

контексті потреб її міжнародно-правової охорони? 

3. Якими тенденціями характеризується охорона прав 

інтелектуальної власності в умовах глобалізації суспільства? 

4. У чому значення міжнародних конвенцій як форми міжнародно-

правового співробітництва у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності? 

5. Яку роль відіграють міжнародні договори у запобіганні 

порушенням прав інтелектуальної власності? 

6. Якими є загальні засади, особливості і основні форми 
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міжнародно-правових актів з охорони прав інтелектуальної власності? 

7. Які міжнародно-правові документи утворюють сучасну систему 

охорони прав інтелектуальної власності? 

8. Які суб’єкти здійснюють функцію адміністрування міжнародно-

правових актів з питань прав інтелектуальної власності? 

3 Тема 2.2. Кримінально-правова охорона авторського права і 

суміжних прав 

Поняття порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК). 

Суспільна небезпека злочину. 

Об’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав. 

Безпосередній об'єкт злочину. Два відносно самостійних інститути 

права інтелектуальної власності, які охороняє кримінально-правова 

норма. Поняття авторського права (ст. 433 Цивільного кодексу (далі – 

ЦК) і ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права»). 

Об’єкти авторського права. Об’єкти, на які не поширюється авторське 

право. 

Особисті немайнові права, які не можуть бути передані (відчужені) 

іншим особам. Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське 

право. Поняття виключного права на використання твору. 

Поняття суміжних прав (ст. 449 ЦК та ст. 35 Закону «Про авторське 

право і суміжні права»). Об’єкти суміжних прав. Особисті немайнові 

права виконавців та права на ім’я. Майнові (виключні) права та їх види. 

Виключне право – майнове право особи. 

Предмет злочину – об’єкти авторських і суміжних прав (твір, 

аудіовізуальний твір, похідний твір, твір архітектури, твір 

образотворчого мистецтва, твір ужиткового мистецтва, комп'ютерна 

програма, база даних (компіляція даних), відеограма, фонограма, 

публічне виконання, програма мовлення. 

Потерпілий як обов’язкова ознака складу злочину. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Бланкетність диспозиції норми. 

Законодавство з питань авторського права та суміжних прав. 

Врахування при кваліфікації міжнародних договорів, що регулюють 

вказані правовідносини. Постанова Пленуму Верховного Суду України 

«Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права і суміжних прав» від 4.06.2010 р. № 5. 

Форми прояву об’єктивної сторони складу злочину: незаконне 

відтворення об’єктів авторського права (творів науки, літератури і 

мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); незаконне відтворення 

об’єктів суміжних прав (виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення); незаконне розповсюдження об’єктів авторського права 

(творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз 

даних); незаконне розповсюдження об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); незаконне тиражування та 

розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення на 
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аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; камкординг, 

кардшейрінг, інше порушення авторського права і суміжних прав, 

фінансування таких дій. 

Суспільно небезпечні наслідки злочину як обов’язкова ознака 

об’єктивної сторони, її вид і розмір. Дискусійні питання у підходах до 

визначення розміру шкоди та шляхи її вирішення. 

Причинний зв’язок між діями винної особи та завданою шкодою. 

Конструкція складу злочину та момент його закінчення. 

Відмежування складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, від 

проступку, що кваліфікується за ст. 512 КУпАП.  

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК. Суб’єктивна сторона 

складу злочину та її ознаки. 

Кваліфікуючі ознаки злочину (ч. 2 ст. 176) та особливо кваліфікуючі 

ознаки складу злочину (ч. 3 ст. 176 КК). 

Поняття порушення авторського права і суміжних прав 

(ст. 176 КК) 

Суспільна небезпека злочинів проти авторського права і суміжних 

прав полягає у заподіянні ними шкоди суб’єктам авторського права, 

бюджету, інтересам споживачів, послаблює творчий потенціал людей і 

міжнародний авторитет держави. У зв’язку з цим поряд з цивільно-

правовими і адміністративними заходами протидії порушенням прав 

інтелектуальної власності в Україні передбачена кримінальна 

відповідальність за діяння, пов’язані з порушенням прав 

інтелектуальної власності. 

Зокрема чинна ст. 176 КК має таку редакцію: 

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і 

мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне 

відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм 

мовлення, їх незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та 

відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, камкординг, 

кардшейрінг або інше умисне порушення авторського права і суміжних 

прав, а також фінансування таких дій, якщо це завдало матеріальної 

шкоди у значному розмірі, - 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому 

розмірі, - 

3. Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені службовою 

особою з використанням службового становища або організованою 

групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо 

великому розмірі, - 

Примітка. У статтях 176 та 177 Кодексу матеріальна шкода 

вважається завданою в значному розмірі, якщо її розмір у 20 і більше 

разів перевищує НМДГ, у великому розмірі – якщо її розмір у 200 і 

більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо великому розмірі 
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– якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує НМДГ. 

(Ст. 176 в ред. Закону № 850-IV від 22.05.2003; із змінами, внесеними 

згідно із Законами № 3423 від 09.02.2006, № 1111 від 31.05.2007, № 1019 

від 18.02.2016, № 1977 від 23.03.2017) 

Об’єктивні та суб’єктивні ознаки порушення авторського та 

суміжних прав 

Безпосереднім об'єктом даного злочину є суспільні відносини з 

приводу авторських та суміжних прав громадян. 

У теорії кримінального права вважається, що авторське право і 

суміжні права утворюють два відносно самостійних інститути права 

інтелектуальної власності і відповідно пов’язані з посяганням на дві 

окремих самостійних групи предметів злочину: 1) твори та 

2) виконання, фонограма, відеограма, програма. 

Авторські права – це особисті немайнові та майнові права авторів, їх 

правонаступників, також інших фізичних і юридичних осіб, які набули 

прав на твори відповідно до договору або закону. Відповідно до ст. 433 

ЦК та ст. 8 Закону України від 23.12.1993 р. «Про авторське право і 

суміжні права» об’єктами авторського права є твори, а саме: 

1) літературні та художні твори, зокрема: 

романи, поеми, статті та інші письмові твори; 

лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 

драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні, 

інші сценічні твори; 

музичні твори (з текстом або без тексту); 

аудіовізуальні твори; 

твори живопису, архітектури, скульптури та графіки; 

фотографічні твори; 

твори ужиткового мистецтва у т. ч. твори декоративного ткацтва, 

кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби 

тощо; 

ілюстрації, карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються 

географії, топографії, архітектури або науки; 

переклади, адаптації, аранжування та інші переробки літературних 

або художніх творів; 

збірники творів, якщо вони за добором або упорядкуванням їх 

складових частин є результатом інтелектуальної діяльності; 

2) комп’ютерні програми; 

3) компіляції даних (бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної 

діяльності; 

4) інші твори. 

Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких 

формальностей щодо них та незалежно від їх завершеності, 

призначення, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/850-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3423-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran24#n24
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran24#n24
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1977-19/paran237#n237
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Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. 

Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як 

такі. Ця охорона не поширюється на дані або матеріал як такі та не 

зачіпає авторське право на дані або матеріал, що є складовими 

компіляції. 

Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності 

або математичні концепції як такі. 

Згідно із ст. 434 ЦК, ст. 10 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» не є об'єктами авторського права: 

– акти органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їх 

офіційні переклади; 

– державні символи України, грошові знаки, емблеми тощо, 

затверджені органами державної влади; 

– повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер 

звичайної прес-інформації; 

– твори народної творчості (фольклор); 

– розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, 

телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають 

критеріям оригінальності; 

– інші твори, встановлені законом. 

Відповідно до ст. 423, 438, 440 ЦК, ст. 14, 15 Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» авторські права охоплюють цілу 

низку прав, зокрема: 

1. Особисті немайнові права, які не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам: 

– вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним 

чином імені автора на творі і його примірниках і за будь-якого 

публічного використання твору, якщо це практично можливо; 

– забороняти під час публічного використання твору згадування 

свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

– вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма 

замість справжнього імені автора на творі і його примірниках і під час 

будь-якого його публічного використання; 

– вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 

2.  Майнові права автора чи іншої особи, яка має авторське право: 

– виключне право на використання твору; 

– виключне право на дозвіл або заборону використання твору 

іншими особами. 

Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положенням 

статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб’єктом авторського 
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права. 

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, 

яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-

якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання 

твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 

– відтворення творів; 

– публічне виконання і публічне сповіщення творів; 

– публічну демонстрацію і публічний показ; 

– будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється 

іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 

– переклади творів; 

– переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; 

– включення творів як складових частин до збірників, антологій, 

енциклопедій тощо; 

– розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження 

іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та 

шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; 

– подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, 

що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого 

місця і у будь-який час за їх власним вибором; 

– здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 

першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників аудіовізуальних творів, комп’ютерних програм, баз даних, 

музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у 

фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп’ютер; 

– імпорт примірників творів. 

Цей перелік не є вичерпним. 

Виключні права авторів на використання творів архітектури, 

містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і право їх 

участі у реалізації проектів цих творів. 

Суміжні права – це особисті немайнові та майнові права виконавців, 

виробників фонограм, виробників відеограм, організацій мовлення, а 

також інших осіб, які набули таких прав відповідно до договору чи 

закону. Відповідно до ст. 449 ЦК та ст. 35 Закону «Про авторське право 

і суміжні права» об’єктами суміжних прав, незалежно від призначення, 

змісту, оцінки, способу і форми вираження, є: 

– виконання літературних, драматичних, музичних, музично-

драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів; 

– фонограми, відеограми; 

– передачі (програми) організацій мовлення. 

Відповідно до ст. 452 ЦК, ст. 38-41 Закону «Про авторське право і 

суміжні права» суміжні права охоплюють такі права: 

1. Особисті немайнові права виконавців та права на ім’я (назву) 
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виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення, що полягають 

у праві: 

- виконавця твору вимагати визнання того, що він є виконавцем 

твору; вимагати, щоб його ім’я або псевдонім зазначалися чи 

повідомлялися у зв’язку з кожним його виступом, записом чи 

виконанням (у разі, якщо це можливо); вимагати забезпечення належної 

якості запису його виконання і протидіяти будь-якому перекрученню, 

спотворенню чи іншій суттєвій зміні, що може завдати шкоди його честі 

і репутації; 

- виробника фонограми, виробника відеограми зазначати своє ім'я 

(назву) на кожному носії запису або його упаковці поряд із зазначенням 

авторів, виконавців і назв творів, вимагати його згадування у процесі 

використання фонограми (відеограми); 

- організації мовлення вимагати згадування своєї назви у зв’язку із 

записом, відтворенням, розповсюдженням своєї передачі і публічним 

повторним сповіщенням її іншою організацією мовлення. 

2. Майнові (виключні) права, у т. ч.: 

- право на використання об'єкта суміжних прав; 

- виключне право дозволяти використання об’єкта суміжних прав; 

-  право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта 

суміжних прав, у т. ч. забороняти таке використання; 

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

Слід зазначити, що ст. 176 КК охороняє, головним чином, майнові 

авторські й суміжні права. Порушення тільки особистих немайнових 

прав не тягне кримінальної відповідальності, якщо лише воно не було 

певним чином поєднане із завданням матеріальної шкоди у значному 

розмірі. 

Виключне право – майнове право особи, яка має щодо твору, 

виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи 

відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих 

об’єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу 

лише цією особою дозволу чи заборони їх використання іншим особам 

у межах строку, встановленого законом (ст. 1 Закону «Про авторське 

право і суміжні права»). 

У теорії кримінального права вважається, що предметом усіх 

злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності, є виключно 

майнові права інтелектуальної власності, оскільки діяння, які складають 

об’єктивну сторону складу злочину, передбачають суспільно небезпечні 

наслідки у вигляді значної майнової шкоди. 

Таким чином предметом злочину можуть бути вищевказані об’єкти 

авторських і суміжних прав. 

Твір – це оригінальний, як оприлюднений, так і неоприлюднений, 

продукт творчої праці вченого, письменника, художника та ін. (як 
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літературні, художні, наукові твори, так і інші твори, указані вище при 

характеристиці об’єктів авторського права). 

Аудіовізуальний твір – твір, що фіксується на певному матеріальному 

носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску 

тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або 

дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі 

зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття 

якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана 

(кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення 

візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. 

Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, 

діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, 

анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими. 

Похідний твір – твір, що є творчою переробкою іншого існуючого 

твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, 

аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його 

творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать 

аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, 

субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних 

творів). 

Твір архітектури – твір у галузі мистецтва спорудження будівель і 

ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та 

споруди, парки, плани населених пунктів тощо). 

Твір образотворчого мистецтва – скульптура, картина, малюнок, 

гравюра, літографія, твір художнього (в т. ч. сценічного) дизайну тощо. 

Твір ужиткового мистецтва – твір мистецтва, у т. ч. твір 

художнього промислу, створений ручним або промисловим способом 

для користування у побуті або перенесений на предмети такого 

користування. 

Комп'ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 

кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його у 

дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як 

операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об’єктному кодах). 

База даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-

якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в т. ч. – 

електронній, підбір і розташування складових частин якої та її 

упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є 

доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою 

спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів 

(комп’ютера) чи інших засобів. 

Відеограма – відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання 
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або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без 

нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до 

аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для 

виготовлення її копій. 

Фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) 

виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить 

до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для 

виготовлення її примірників (копій). 

Публічне виконання – подання за згодою суб’єктів авторського права 

і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій 

мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як 

безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких 

пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у 

місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать 

до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи 

присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних 

місцях і в різний час. 

Програма мовлення – програма, яка містить певні передачі і може 

бути сповіщена шляхом ретрансляції або в інший спосіб. 

Обов’язковою ознакою злочину є наявність потерпілого – суб’єкта 

авторського права чи суміжних прав. 

Дискусійним в юридичній літературі залишається питання про те, чи 

можна визнати потерпілим від цього злочину юридичну особу. Згідно з 

чинним цивільним законодавством юридична особа може мати 

виключні права на об'єкти авторського права і суміжних прав. У 

наукових джерелах доведено й обґрунтовано, що поняття «потерпілий» 

у кримінальному праві та процесі має різне значення: фізичні особи, 

юридичні особи, держава, інші соціальні утворення та суспільство в 

цілому.  

Об’єктивна сторона злочину характеризується незаконністю дій, 

передбачених в ч. 1 ст. 176 КК. Особливістю диспозиції норми є її 

бланкетність, тому при кваліфікації вказаних дій слід з’ясовувати, чи 

порушували такі дії чинне законодавство. 

Законодавство з питань авторського права та суміжних прав 

складається з Цивільного кодексу України (глави 35-37, ст. 418-456), 

законів України – «Про авторське право і суміжні права» від 

23.12.1993 р., «Про кінематографію» від 13.01.1998 р., «Про 

телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 р., «Про видавничу 

справу» від 5.06.1997 р., «Про розповсюдженій примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних» від 23.03.2000 р., ін. законів України, що регулюють відносні 

у сфері охорони особистих немайнових прав та майнових прав суб’єктів 

авторського права і суміжних прав. 
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При аналізі цих діянь слід враховувати, що Україна є учасницею 

низки міжнародних договорів, які регулюють ці правовідносини, 

зокрема: 

Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 

1995 р. (Паризького акта від 24.07.1971 р., зміненого 2.10.1979 р.;  

приєднання України – 31.05.1995 р., набрання чинності для України – 

25.10.1995 р.); 

Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. (Женева, 

6.09.1952 р., набрання чинності для України – 17.01.1994 р.); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією 20.12.1996 

р. (приєднання України – 20.09.2001 р.); 

Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників 

фонограм і організацій мовлення (Рим, 26.10.1961 р., приєднання 

України – 20.09.2001 р.); 

Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм від 29.10.1971 р. (приєднання 

України – 15.07.1999 р., набрання чинності для України – 18.02.2000 р.); 

Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання і фонограми, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 

грудня 1996 р. (приєднання України – 20.09.2001 р.); 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 

15.04.1994 р. (приєднання України – 16.05.2008 р.). 

Окремі положення цих й інших законодавчих актів роз’яснені в 

постанові Пленуму ВСУ «Про застосування судами норм законодавства 

у справах про захист авторського права і суміжних прав» від 

4.06.2010 р. № 5. 

Отже згідно з диспозицією даної норми об’єктивна сторона складу 

злочину знаходить свій прояв у таких формах: 

– незаконне відтворення об’єктів авторського права (творів науки, 

літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); 

– незаконне відтворення об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); 

– незаконне розповсюдження об’єктів авторського права (творів 

науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних); 

– незаконне розповсюдження об’єктів суміжних прав (виконань, 

фонограм, відеограм і програм мовлення); 

– незаконне тиражування та розповсюдження виконань, фонограм, 

відеограм і програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших 

носіях інформації; 

– інше порушення авторського права і суміжних прав. 

Відтворення творів науки, літератури і мистецтва, комп’ютерних 

програм і баз даних та відтворення виконань, фонограм, відеограм і 

програм мовлення – це виготовлення одного чи більше їх примірників в 
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будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи 

постійного зберігання в електронній (у т. ч. цифровій), оптичній або 

іншій формі, яку може зчитувати комп’ютер. 

Так, районним судом Львівської обл. за порушення авторського права 

корпорації «Майкрософт» за ч. 1 ст. 176 КК засуджено Х., який без 

дозволу володільця авторського права чи його представника встановив 

отримані ним з мережі Інтернет комп'ютерні програми та програмні 

пакети на жорсткі диски 7 персональних комп’ютерів. Суд визнав 

підсудного винним у незаконному відтворенні комп’ютерних програм 

без дозволу осіб, які мають авторське право, що завдало матеріальної 

шкоди володільцю прав на суму 21186 грн., що у 20 і більше разів 

перевищує НМДГ, тобто у значному розмірі. 

Розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, 

комп'ютерних програм і баз даних та розповсюдження виконань, 

фонограм, відеограм і програм, мовлення – це будь-яка дія, за 

допомогою якої указані об’єкти авторського права і (або) суміжних 

прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, у т. ч. 

доведення цих об’єктів до відома публіки таким чином, що її 

представники можуть здійснити доступ до цих об’єктів з будь-якого 

місця і в будь-який час за власним вибором. 

Тиражування та розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і 

програм мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях 

інформації – виготовлення копій (примірників) названих об’єктів 

суміжних прав на різноманітних носіях інформації, придатних для 

зберігання цих об’єктів в ідентичному чи наближеному до оригіналу 

вигляді (у т. ч., на оптичних дисках СБ, вінчестерах, картах пам’яті, 

флеш-накопичувачах тощо) та введення їх в обіг шляхом їх продажу чи 

іншої передачі права власності. 

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. 

Інше порушення авторського права і суміжних прав означає 

вчинення будь-яких інших дій, що порушують встановлений чинним 

законодавством України порядок реалізації виключних прав на об’єкти 

авторського права чи суміжних прав. 
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Фінансування таких дій передбачає матеріальну (грошову) підтримку 

реалізації незаконної діяльності, пов’язаної з порушенням авторських та 

суміжних прав. 

Іншою обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 176 КК, є спричинення суспільно небезпечних 

наслідків – матеріальної шкоди у значному розмірі, під якою слід 

розуміти шкоду, розмір, який у двадцять і більше разів перевищує 

НМДГ. 

При цьому деякі автори звертають увагу на складність визначення 

дійсного розміру завданої порушенням прав інтелектуальної власності 

шкоди, які пропонують враховувати як прямі збитки, так і неодержані 

доходи, тобто – упущену вигоду. 

Так, у справі К. за ч. 2 ст. 176 КК, його незаконними діями, 

пов’язаними з порушенням суміжних прав приватних музичних 

кампаній, завдано матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, 

оскільки загальна вартість примірників незаконно розповсюджених 

фонограм на компакт-дисках складає 30217 грн. 49 коп., яка 1000 і 

більше разів перевищує НМДГ. Отже, тут в основу розміру 

матеріальної шкоди покладено вартість незаконно розповсюджених 

об'єктів суміжних прав. 

В іншому випадку Ж. порушив авторські права на чужий твір 

шляхом відтворення і розповсюдження програмних продуктів – 

операційної системи і офісного пакета, чим спричиняв корпорації 

«Майкрософт» (США). Внаслідок дій Ж., що виразились у незаконному 

використанні об’єкта права інтелектуальної власності, а саме 

встановлення 2-х примірників операційної системи та офісного пакета 

вказаної кампанії спричинено шкоду у розмірі 1074 дол. США, що за 

курсом НБУ становило 5824, 89 грн. У цьому випадку в основу розміру 

матеріальної шкоди, завданої порушенням авторського права і 

суміжних прав, покладено вартість ліцензії на використання об’єкта 

авторського права. 

Отже існує неоднозначність підходу правоохоронних органів і судів 

до визначення розміру шкоди, що завдається цим злочином. Так, 

виходячи з положень ст. 445, 452 ЦК України, а також ст. 15, 39, 40, 41 

Закону про авторське право, розмір завданої суб’єкту авторського права 

чи суміжних прав матеріальної шкоди в її цивільно-правовому 

розумінні має визначатись як сума коштів (винагороди), яку б отримав 

(повинен був отримати) суб’єкт авторського права чи суміжних прав 

на відповідні об’єкти авторського права та/або суміжних прав у разі, 

якщо б зазначені у диспозиції ст. 176 КК дії були вчинені з 

дотриманням чинного законодавства України, яке визначає 

(регламентує) їх вчинення, тобто як сума втраченої (упущеної) вигоди. 

Для точного визначення розміру цієї матеріальної шкоди необхідно 

призначати судову експертизу. 
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Проте, найбільш доцільним способом вирішення проблеми 

неоднозначності підходів до визначення розміру шкоди, завданої діями, 

передбаченими статтями 176 та 177, було б визначення обсягу такої 

шкоди у примітці ст. 176 КК України. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони цього злочину є 

причинний зв’язок між діями винної особи та завданою шкодою. За 

конструкцією злочин, передбачений у ч. 1 ст. 176 КК, є матеріальним і 

вважається закінченим з моменту заподіяння матеріальної шкоди. 

Незаконне використання об’єкта права інтелектуальної власності, 

привласнення авторства на такий об’єкт або інше умисне порушення 

прав на об’єкт права інтелектуальної власності, якщо ці дії не пов’язані 

із заподіянням матеріальної шкоди, або заподіяли матеріальну шкоду в 

розмірі, який відповідно до ч. 1 ст. 176 КК не є значним, кваліфікуються 

за ст. 512 КУпАП. Поряд з цим, захист авторського права і суміжних 

прав може здійснюватися також у межах цивільного чи господарського 

судочинства. 

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 кваліфікується за ст. 216 КК, а якщо 

ці дії були поєднані з порушенням авторського права чи суміжних прав, 

то вони мають кваліфікуватися за сукупністю ст. 176 і ст. 216 КК. 

Суб’єкт злочину за ч. 1 ст. 176 КК є загальним. Ним може бути 

навіть автор (виконавець, виробник фонограми чи відеограми тощо) 

відповідного об’єкта інтелектуальної власності, якщо він порушує 

виключні права іншої особи, якій він раніше передав ці права в порядку, 

визначеному законодавством. 

Суб’єктивна сторона злочину передбачає прямий чи непрямий 

умисел. 

Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 176 КК) є: а) вчинення 

його повторно, б) вчинення його за попередньою змовою групою осіб, 

в) заподіяння матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Особливо кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 3 ст. 176 КК) є: а) 

вчинення його службовою особою з використанням службового 

становища, б) вчинення його організованою групою, в) заподіяння 

матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. 

Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її 

розмір у 200 і більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо 

великому розмірі, якщо її розмір у 1000 і більше разів перевищує НМДГ 

(примітка ст. 176 КК). 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 14, 20, 21, 24, 25, 30; 

допоміжна: 111-114, 116, 121, 123-126. 

Завдання на СРС: 
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Вирішити практичні завдання. 

Питання на СРС: 

1. Які соціальні фактори обумовили потребу кримінально-правової 

охорони таких об’єктів, як авторське та суміжне право, і в чому 

суспільна небезпечність цих посягань? 

2. Які суспільні відносини є безпосередніми об’єктами посягання, 

сформульованого в ст. 176 КК України? 

3. Яку диспозицію законодавець використав у вказаній 

кримінально-правовій нормі і застосування якого законодавства вона 

передбачає? 

4. Що є предметом даного складу злочину та які види авторських і 

суміжних прав охороняє кримінальний закон? 

5. Яке кримінально-правове значення має роль потерпілого в даному 

складі злочину? 

6. Які основні форми порушень авторського і суміжних прав 

передбачає об’єктивна сторона складу злочину? 

7. У чому знаходять свій прояв суспільно небезпечні наслідки 

даного злочину, їх вид та розмір? У чому існує суперечливість цього 

питання в теорії та судовій практиці? 

8. Якими є суб’єктивні ознаки даного складу злочину? 

9. У чому є відмінність складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 

КК, від проступку, що кваліфікується за ст. 512 КУпАП? 

4 Тема 3.2. Адміністративно-правова охорона прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності 

Поняття порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

(ст. 512 КУпАП).  

Об'єкт правопорушення – майнові та немайнові права суб'єктів права 

інтелектуальної власності. Загальна характеристика особистих 

немайнових прав і майнових прав власника інтелектуального продукту 

та його виключні права. 

Об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 512 КУпАП. 

Бланкетність диспозиції норми. Законодавство, що регулює відносини у 

цій сфері. Способи вчинення правопорушення. Оприлюднення, 

опублікування, відтворення, розповсюдження без згоди автора 

(власника патенту чи свідоцтва) літературного або художнього твору та 

інших предметів правопорушення. Привласнення авторства на об’єкти 

промислової власності. Інше умисне порушення прав на об’єкт права 

інтелектуальної власності. 

Потерпілий як обов’язкова ознака правопорушення. Порядок 

встановлення суб’єкта права інтелектуальної власності. 

Інші обставини адміністративного правопорушення. Довідкові дані 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (його 

регіональних органів), що враховуються при аналізі правопорушення. 

Висновок експертизи щодо вказаних проваджень. 
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Вид і розмір матеріальної шкоди, що тягне адміністративну 

відповідальність. 

Суб'єктивна сторона правопорушення та його суб’єкт. Загальні і 

спеціальні ознаки суб’єкта. 

Розмежування адміністративних правопорушень, передбачених ст. 

512 і ст. 1649 КУпАП як загальної та спеціальної норм. 

Поняття правопорушення, передбаченого ст. 1646 «Демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів» КУпАП. 

Об'єкт правопорушення. Фільм (аудіовізуальний твір кінематографії) 

як предмет даного правопорушення. Поняття фільмокопії. 

Об'єктивна сторона правопорушення. Способи вчинення 

правопорушення. Демонстрування або розповсюдження фільмів 

шляхом продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Незаконне демонстрування фільму у призначених для цього 

приміщеннях на відеоустановках, а також каналами мовлення 

телебачення. 

Розповсюдження – виготовлення фільмокопій без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів з 

метою їх демонстрування, продаж, а також передача в прокат. 

Розповсюдження (прокат) фільму – це виготовлення фільмокопій 

(тиражування), продаж та передача їх у прокат юридичним та фізичним 

особам. 

Право на розповсюдження і демонстрування фільмів (національних 

та іноземних) відповідно до вимог законів України «Про 

кінематографію», «Про авторське право і суміжні права» та інших 

нормативних актів. Суб'єкт надання такого права. Документ, який 

засвідчує право та визначає умови розповсюдження і демонстрування 

фільмів. Державний реєстр фільмів.  

Суб'єктивна сторона правопорушення та її ознаки. 

Суб'єкт правопорушення. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного 

правопорушення. 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, передбачене ст. 

1649 КУпАП. 

Об'єкт правопорушення. Особливості предмета правопорушення. 

Контрольна марка і маркування як засіб ідентифікації. Єдиний реєстр 

одержувачів контрольних марок. 

Об'єктивна сторона правопорушення. Бланкетність диспозиції норми. 

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» (2000 

р.). Інші нормативні акти, що забезпечують порядок зберігання обігу 
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цих предметів. 

Поняття розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм та інших не маркованих предметів правопорушення. Ознаки 

недодержання порядку розповсюдження об’єктів авторських і суміжних 

прав, встановленого державою. 

Експертиза встановлення контрафактних примірників. Інші докази 

розповсюдження контрафактної продукції. 

Суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушуються. 

Завдані збитки правопорушенням. 

Суб'єктивна сторона правопорушення, її особливості. 

Суб'єкт правопорушення. Відповідальність реалізатора і суб’єкта 

підприємницької діяльності (власник, орендар торговельної точки, 

кіоску, відділу магазину тощо), якщо він організував незаконне 

розповсюдження. 

Помилки при визначенні адміністративної відповідальності за ст. 

1649 КУпАП та ст. 512 КУпАП. 

Поняття порушення прав на об’єкт права інтелектуальної 

власності 

Поняття порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності 

передбачено ст. 512 КУпАП, яке сформульовано таким чином: 

«незаконне використання 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), привласнення 

авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності, що охороняється законом, – тягне за 

собою накладення штрафу від 10 до 200 неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та 

обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення. 

Гарантія охорони такого права проголошена ст. 41 Конституції 

України як право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися 

своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності. 

Як вже відзначалося суб'єктами права інтелектуальної власності 

визнаються громадяни, юридичні особи та держава. Об'єктами права 

інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, 

відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, 

раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати 

науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці. 

Відносини щодо створення і використання об'єктів права 

інтелектуальної власності регулюються Цивільним кодексом України, 

законами України «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону 
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прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про 

охорону прав на топографії інтегральних мікросхем», «Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних», низкою інших правових 

актів. 

Отже об'єктами авторського права визнаються твори у галузі науки, 

літератури і мистецтва, а саме: 1) літературні письмові твори 

белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого 

характеру (книги, брошури, статті тощо); 2) виступи, лекції, промови, 

проповіді та інші усні твори; 3) комп'ютерні програми; 4) бази даних; 

5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-

драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для 

сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні твори; 8) твори 

образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і 

садово-паркового мистецтва; 10) фотографічні твори, зокрема твори, 

виконані способами, подібними до фотографії; 11) твори ужиткового 

мистецтва, зокрема твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, 

ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, 

карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються 

географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер 

діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у п. 1, і обробки 

фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 

15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та 

антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що 

вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що 

входять до них як складові; 16) тексти перекладів для дублювання, 

озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних 

аудіовізуальних творів; 17) інші твори. 

Суб'єктами авторського права є автори зазначених творів, їх 

спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої 

авторські майнові права. 

Об'єктом цього правопорушення є майнові та немайнові права 

суб'єктів права інтелектуальної власності. Відповідно до статей 14 та 15 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» права авторів 

поділяються на особисті немайнові та майнові. Автору належать такі 

особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства 

шляхом зазначення належно імені автора на творі і його примірниках і 

за будь-якого публічного використання твору, якщо це практично 

можливо; 2) забороняти під час публічного використання твору 

згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись 

анонімом; 3) вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення 

псевдоніма замість справжнього імені автора на творі і його 
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примірниках і під час будь-якого його публічного використання; 

4) вимагати збереження цілісності твору і протидіяти будь-якому 

перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. 

Особисті немайнові права автора не можуть бути передані 

(відчужені) іншим особам. 

До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) 

належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право 

на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Майнові 

права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути 

передані (відчужені) іншій особі, після чого ця особа стає суб'єктом 

авторського права. 

Виключне право на використання твору автором (чи іншою особою, 

яка має авторське право) дозволяє йому використовувати твір у будь-

якій формі і будь-яким способом. Виключне право автора (чи іншої 

особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання 

твору іншими особами дає йому право дозволяти чи забороняти: 

1) відтворення творів; 2) публічне виконання і публічне сповіщення 

творів; 3) публічну демонстрацію і публічний показ; 4) будь-яке 

повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою 

організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; 5) переклади 

творів; 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни 

творів; 7) включення творів як складових до збірників, антологій, 

енциклопедій тощо; 8) розповсюдження творів шляхом першого 

продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий 

найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу 

примірників твору; 9) подання своїх творів до загального відома 

публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до 

творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; 

10) здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після 

першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або 

примірників аудіовізуальних творів, комп'ютерних програм, баз даних, 

музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих у 

фонограмі чи відеограмі або у формі, яку зчитує комп'ютер; 11) імпорт 

примірників творів. 

Цей перелік не є вичерпним. Виключні права авторів на 

використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового 

мистецтва передбачають і право їх участі у реалізації проектів цих 

творів. 

За винятком визначених законодавством випадків, автор має право 

вимагати виплати винагороди за будь-яке використання твору у формі 

одноразового платежу або відрахувань за кожний проданий примірник 

чи кожне використання твору (роялті), або комбінованих платежів. 

Розмір і порядок виплати авторської винагороди за створення і 
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використання твору встановлюються в авторському договорі або у 

договорах, що укладаються за дорученням суб'єктів авторського права 

організаціями колективного управління з особами, які використовують 

твори. Кабінетом Міністрів України можуть установлюватися 

мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування. 

Обмеження авторських майнових прав здійснюються за умови, що 

вони не завдаватимуть шкоди використанню твору і не обмежуватимуть 

безпідставно законні інтереси автора. 

Об'єктивна сторона правопорушення полягає у незаконному 

використанні об'єктів права інтелектуальної власності, привласненні 

права на цей об'єкт або іншого умисного порушення прав на об'єкт 

права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 

Аналіз адміністративних справ показує, що протоколи про 

правопорушення, передбачені ст. 512 і 1649 КУпАП, складаються, як 

правило, уповноваженими на те особами, однак є непоодинокі випадки 

їх складення особами, які згідно із законом не мають на це права. У 

таких випадках суд має прийняти рішення про її закриття, а не 

направляти справу для дооформлення. 

Особливість ст. 512 КУпАП є в тому, що нею передбачено як 

відповідальність за вчинення незаконних дій з об’єктами права 

інтелектуальної власності, так і захист інтересів суб’єктів, право 

інтелектуальної власності яких порушено такими діями. У зв’язку з тим, 

що правовідносини щодо окремих груп об’єктів права інтелектуальної 

власності регулюються спеціальними законами, при провадженні в 

адміністративній справі слід керуватися положеннями того 

спеціального закону, яким передбачено охорону особистих немайнових 

і майнових прав авторів та їхніх правонаступників (права, пов’язані зі 

створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва), і 

прав виконавців, виробників фонограм і відеограм та організацій 

мовлення, а також прав винахідників. 

Аналіз справ цієї категорії показує, що винні особи притягувалися до 

відповідальності за ст. 512 КУпАП за незаконне використання знаків 

для товарів і послуг, неліцензійного програмного забезпечення для 

персональних комп’ютерів або незаконне відтворення примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерної програми, 

бази даних, а також незаконні передрук і продаж шкільних підручників, 

підроблення та продаж хімічних добрив, парфумів, чаю тощо з 

використанням логотипів торгових марок відомих фірм. 

Вивчення судової практики показує, що суди правильно розуміють, 

що: 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, 
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наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, 

знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, 

раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо (це зазначено у 

відповідних законах України); привласненням авторства на об’єкти 

промислової власності вважається оформлення в повному обсязі або 

частково відповідних реєстраційних документів на чужі права 

інтелектуальної власності із зазначенням свого прізвища; реєстрація під 

своїм прізвищем предмета інтелектуальної власності, створеного у 

співавторстві з іншими особами, без позначення цього; привласнення 

авторства на об’єкти авторського права і суміжних прав, тобто 

вчинення будь-яких дій з метою реалізації як виключних, так і 

невиключних, майнових і немайнових прав відповідно до статей 14, 15 

Закону «Про авторське право та суміжні права», зокрема використання 

твору як свого, тобто із зазначенням свого прізвища (псевдоніма), 

надання дозволу іншим особам використовувати твір від свого імені як 

від автора твору, надання дозволу на відтворення твору, публічні 

виконання, сповіщення, демонстрацію і показ, а також на переклад 

твору, перероблення, адаптацію або аранжування, передача прав автора 

(відчуження) іншій особі.  

Оскільки передбачити заздалегідь повний перелік протиправних дій 

важко, в законі вживається конструкція «інше умисне порушення прав 

на об’єкт права інтелектуальної власності» (наприклад, «незаконне 

тиражування» або виготовлення примірників твору без отримання 

дозволу від автора (співавторів), видавництва). З огляду на зазначене 

для з’ясування наявності в діях особи ознак правопорушення необхідно 

звертатися до спеціальних законів, що регулюють відносини у цій 

сфері. 

Між тим, у матеріалах не завжди зазначається, які саме дії 

правопорушника утворюють незаконне використання, привласнення 

авторства чи інше незаконне порушення прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності і статтю якого спеціального закону 

порушено. У окремих протоколах такі вимоги виконуються лише 

частково. 

Так, у протоколі про правопорушення за ознаками ст. 512 КУпАП 

оперуповноваженим державної податкової інспекції у м. Рівне 

11.12.2003 р. щодо П. зазначено, що перевіркою роботи комп’ютерного 

клубу встановлено використання програмного забезпечення, 

комп’ютерних ігор без ліцензій, угод і документів, що підтверджують 

законність їх використання, чим порушено ст. 15 Закону. Ці дії 

(передавалося третім особам право використання програмного 

забезпечення та ігор на 27 комп’ютерах без наявності дозволу) 

тягнуть відповідальність за ст. 512 КУпАП. 

Отже, в протоколі не має переліку назв незаконно використаних 

програм і не зазначено, кому належить право інтелектуальної власності 
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на них, що використовувалися, та який існує порядок використання 

таких програм. Ці недоліки оформлення протоколу стали причиною 

закриття даного провадження. 

В інших випадках у провадженнях відсутні відомості про потерпілих, 

що є обов’язковою ознакою цього правопорушення. 

Так, суддя закрив провадження у такій справі за відсутністю у діях 

О. складу адміністративного правопорушення, оскільки у протоколі не 

зазначено суб’єкта права інтелектуальної власності і повні дані щодо 

нього (прізвище, ім’я, по батькові, назва юридичної особи, адреса, 

документ, який підтверджує право інтелектуальної власності 

потерпілого). Ця вимога закону порушується дуже часто. 

Слід мати на увазі, що дані щодо суб’єкта права інтелектуальної 

власності встановлюються в порядку, визначеному законодавством, за 

запитом до органів, уповноважених вести облік таких прав, зокрема до 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі, оскільки відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації 

діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи 

правової охорони інтелектуальної власності» від 11.05.2017 р. № 320, 

цей центральний орган виконавчої влади здійснює реєстрацію та 

ведення державних реєстрів об’єктів інтелектуальної власності. 

Державну службу інтелектуальної власності, що раніше виконувала 

зазначені функції, ліквідовано. 

У провадженні має бути встановлено, чи зареєстровані такі торгові 

марки, чи існує суб’єкт, якому належить право на зазначені торгові 

марки, чи є представник цього суб’єкта в Україні (до справи мають бути 

долучені запити до Мінекономрозвитку, а також висновки експертизи 

про те, що виявлені та вилучені етикетки є товарними знаками). 

Так, у зв’язку з відсутністю матеріалів, які б підтверджували 

незаконність використання знака для товарів і послуг, суд закрив 

справу про притягнення до адміністративної відповідальності Ж. за 

ст. 512 КУпАП за відсутністю в його діях складу адміністративного 

правопорушення. 

Таким чином, у адміністративному провадженні за ст. 512 КУпАП 

крім перелічених у ст. 256 КУпАП даних також обов’язково мають бути 

зазначені:  

– об’єкт правопорушення (назва об’єкта права інтелектуальної 

власності);  

– які дії є незаконними і яку статтю спеціального закону вони 

порушують;  

– суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушені; 

– які документи підтверджують порушення прав інтелектуальної 

власності;  

– вимоги, які висуває суб’єкт права інтелектуальної власності щодо 

припинення правопорушення чи відшкодування завданих збитків;  
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– чи визнається суб’єкт права інтелектуальної власності потерпілим у 

результаті вчинення правопорушення;  

– яким особам (суб’єктам підприємницької, господарської діяльності) 

передано право на використання (відтворення, розповсюдження тощо) 

об’єкта права інтелектуальної власності. 

Поряд з цим до матеріалів провадження мають бути долучені:  

– довідка Мінекономрозвитку (його регіональних органів) про 

наявність (відсутність) зареєстрованого на території України суб’єкта 

права інтелектуальної власності щодо об’єкта, незаконні дії з яким 

стали предметом правопорушення; 

– матеріали, які підтверджують вчинення незаконних дій (примірник 

контрафактної продукції, касовий чек, що свідчить про оплату за 

придбання, відтворення (на замовлення) підручника, аудіовізуального 

твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної програми, бази даних 

тощо). 

У деяких випадках, наприклад для доведення незаконного 

використання або привласнення авторства, має бути ще й висновок 

експертизи. 

Крім зазначеного до адміністративного провадження обов’язково 

мають бути долучені пояснення потерпілого відносно того:  

– чи мало місце порушення його прав інтелектуальної власності; 

– у чому полягало порушення його прав інтелектуальної власності і 

чи завдано ним збитки (розрахунки завданих збитків). 

Відсутність у протоколі даних про суб’єкта права інтелектуальної 

власності, а також його пояснень щодо порушеного права фактично 

унеможливлюють перевірку заперечень порушника про відсутність в 

його діях адміністративного проступку, що тягне закриття справ. 

Так, у справі Х. не було відомостей про суб’єкта права 

інтелектуальної власності, хоч у протоколі про адміністративне 

правопорушення від 24.10.2002 р. зазначено, що незаконно 

використовувалися товарні знаки фірм «Braxton collection old mark new 

model», «Rode nalk soliver made in Germany», «Classik fashion», «Hugo 

Boss». 

Крім вимог закону до змісту протоколу (ст. 256 КУпАП) кожний 

факт вчинення особою правопорушення відповідно до ст. 251 цього 

Кодексу має бути підтверджений доказами. 

Зокрема, у справі щодо Д. (акт контрольної закупівлі від 19.10.2003 

р., протокол про правопорушення від 29.11.2003 р. за ознаками 

ст. 512 КУпАП) працівники ОВС зібрали необхідні докази, направивши 

запит до ТОВ «Інтерфільм» з проханням надати інформацію про те, 

чи передавало воно Д. право щодо кожного із перелічених у списку 

фільмів (записаних на дисках вилучених комп’ютерів) на відтворення, 

розповсюдження та прокат на території України (копії документів, 

що підтверджують право), а також надати розрахунок щодо 
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спричинених незаконними діями правопорушника збитків (матеріальних 

та моральних). 

У матеріалах наявні посилання на Закон України «Про авторське 

право і суміжні права» і зазначено порушені статті. Із матеріалів 

вбачається, що право на відтворення, розповсюдження і прокат має 

назване товариство, яке нікому цього права не передавало, що 

підтверджується відповідними ліцензійними договорами; також 

наявні: розрахунки вартості дисків, на яких записано фільми, зазначені 

у списку, що досліджувався; розрахунки на розповсюдження одного 

фільму і всіх разом. Таким чином доведено, що вчинені Д. дії, а саме 

відтворення, розповсюдження і прокат фільмів, були незаконними і 

зазначеними діями порушено право суб’єкта права інтелектуальної 

власності ТОВ «Інтерфільм». 

Проте, якщо порушник не заперечує факт правопорушення, що 

підтверджується речовими доказами і показаннями свідків, можна не 

звертатися до процедури доказування, пов’язаної з проведенням 

експертизи, витребуванням документів, які підтверджують право 

суб’єкта права інтелектуальної власності, за умови наявності у справі 

доказів про повідомлення суб’єкта права інтелектуальної власності 

щодо порушення його права та його відповіді (заяви) з вимогами (або 

без таких) про відшкодування завданих незаконними діями збитків. 

Слід наголосити, що право інтелектуальної власності суб’єктне 

право, а це означає, що завдання розслідування у справах за ст. 512 

КУпАП необхідно виконувати в повному обсязі і здійснювати всі 

заходи для встановлення суб’єкта права, повідомляти останнього про 

порушення його права та долучати відповідну інформацію до матеріалів 

провадження. 

Адміністративна відповідальність за цією нормою настає за умов, що 

зазначені дії не спричинили матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо 

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 або сума доходу, отриманого в результаті 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 

у 100 і більше разів перевищує НМДГ, а завданою в особливо великому 

розмірі – якщо їх вартість або сума доходу у 1000 і більше разів 

перевищує НМДГ. 

Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, 

мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне від-

творення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх 

незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, 
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дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих 

творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без 

дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії 

завдали матеріальної шкоди у великому або особливо великому розмірі, 

утворюють склад злочину, передбаченого ст. 176 КК України. 

Суб'єктивна сторона правопорушення передбачає тільки умисел. 

Суб'єктом правопорушення можуть бути службові особи 

підприємств, організацій та установ усіх форм власності, а також 

громадяни. 

Розмежування адміністративних правопорушень за ст. 512 і ст. 1649 

КУпАП слід проводити за елементами їх складів. Так, об’єктами права 

інтелектуальної власності, які незаконно розповсюджуються (ст. 1649 

КУпАП), є будь-які об’єкти даного права, які записані на аудіо, 

відеокасеті, магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування, і 

суб’єкт-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. 

При цьому незаконне розповсюдження у формі продажу є спеціально 

визначеним у ст. 1649 КУпАП поняттям, тобто ця норма закону є 

спеціальною по відношенню до ст. 512 КУпАП, яка є загальною. 

Що ж стосується незаконного відтворення, то така дія має 

кваліфікуватися за ст. 512 КУпАП, оскільки є видом незаконного 

використання.  

Адміністративна відповідальність за порушення права 

розповсюдження і демонстрування фільмів 

Окремим випадком охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності є адміністративно-правова заборона демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення. Так, стаття 1646 

«Демонстрування і розповсюдження фільмів без державного 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів» 

КУпАП передбачає відповідальність за демонстрування фільмів або 

розповсюдження фільмів шляхом продажу чи передачі в прокат 

фільмокопій без державного посвідчення на право розповсюдження і 

демонстрування фільмів – тягне за собою накладення штрафу від 20 до 

45 НМДГ з конфіскацією фільмокопій, а також грошей, отриманих від 

їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування 

заходів адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладення 

штрафу від 45 до 100 НМДГ з конфіскацією фільмокопій, а також 

грошей, отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в 

прокат. 
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Розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат тягне за 

собою накладення штрафу від 60 до 90 НМДГ з конфіскацією 

фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, отриманих від їх 

демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені повторно 

протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, 

– тягнуть за собою накладення штрафу від 90 до 150 НМДГ з 

конфіскацією фільмокопій, засобів їх виготовлення, а також грошей, 

отриманих від їх демонстрування, продажу або передачі в прокат. 

Об'єктом вказаного правопорушення є суспільні відносини, пов'язані 

з виробництвом, розповсюдженням, зберіганням і демонструванням 

фільмів. Фільм – це аудіовізуальний твір кінематографії, що складається 

з епізодів, поєднаних між собою творчим задумом і зображувальними 

засобами, та який є результатом спільної діяльності його авторів, 

виконавців і виробників. За способами фіксації зображення та 

розповсюдження фільми поділяються на кіно-, відеофільми тощо. 

Об'єктивна сторона цих правопорушень полягає у вчиненні 

активних дій з демонстрування або розповсюдження фільмів шляхом 

продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів; а також із 

розповсюдження фільмів шляхом виготовлення фільмокопій без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів з метою їх демонстрування, продажу, передачі в прокат. До 

того ж під демонструванням фільмів розуміємо показ фільму глядачам у 

призначених для цього приміщеннях (кінотеатрах, відеозалах інших 

закладах), на відеоустановках, а також каналами мовлення телебачення. 

Розповсюдження (прокат) фільму – це виготовлення фільмокопій 

(тиражування), продаж та передача їх у прокат юридичним та фізичним 

особам. Фільмокопія – це примірник фільму, виготовлений із 

застосуванням вихідних матеріалів фільму. 

Право на розповсюдження і демонстрування фільмів (національних 

та іноземних) на всіх видах носіїв зображення надається відповідно до 

вимог законів України «Про кінематографію», «Про авторське право і 

суміжні права» та інших нормативних актів суб'єктам кінематографії 

(центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії). 

Документом, який засвідчує це право та визначає умови 

розповсюдження і демонстрування, є Державне посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів. Фільми, на які видані 

державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування, 

вносяться До державного реєстру фільмів. Положення про державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 
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Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується умислом. 

Суб'єкт правопорушення – особа, яка не має державного посвідчення 

на право розповсюдження і демонстрування фільмів. 

Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

Окремим адміністративним правопорушенням щодо прав 

інтелектуальної власності є «Незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних», передбачене ст. 1649 КУпАП. 

Зазначена норма сформульована таким чином: «Розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних, 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, – тягне за собою накладення штрафу 

від 10 до 100 НМДГ з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. 

Та сама дія, вчинена особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у 

частині першій цієї статті, – тягне за собою накладення штрафу від 50 

до 200 НМДГ з конфіскацією цих примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». 

Об'єктом правопорушень, передбачених даною статтею, є суспільні 

відносини у сфері охорони авторських та суміжних прав. 

Об'єктивна сторона таких правопорушень полягає у вчиненні таких 

діянь: розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, 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. 

Відповідно до Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587, розповсюдження на території 

України примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм та баз даних, а також їх прокат дозволяються 

лише за умови їх маркування контрольними марками. 

Указані терміни мають таке значення: 

– аудіовізуальний твір – це твір, що фіксується на певному 

матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, 

диску для лазерних систем зчитування тощо) у вигляді серії 

послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, 

які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим 
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супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно 

за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного 

екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за 

допомогою певних технічних засобів (кінофільми, телефільми, 

відеофільми, діафільми, слайдофільми та ін., які можуть бути ігровими, 

анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими; 

– база даних (компіляція даних) – сукупність творів, даних або будь-

якої іншої незалежної інформації в довільній формі, у тому числі 

електронній, підбір і розташування складових якої та її упорядкування є 

результатом творчої праці, складові якої є доступними індивідуально і 

можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на 

основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів; 

– відеограма – це відеозапис на відповідному матеріальному носії 

(магнітній стрічці, магнітному диску, диску для лазерних систем 

зчитування тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із 

звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у формі запису, що 

є складовою аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом 

для виготовлення її копій; 

– комп'ютерна програма – це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, 

кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у 

формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію 

для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як 

операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному 

або об'єктному кодах);  

– фонограма – звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи 

магнітному диску, грамофонній платівці, диску для лазерних систем 

зчитування тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі 

запису, що є складовою аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним 

матеріалом для виготовлення її примірників (копій); 

– контрольна марка є спеціальним знаком, що засвідчує дотримання 

авторських і (або) суміжних прав і надає праве на розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних. Контрольна марка є самоклейним 

знаком одноразового використання, яка має спеціальний голографічний 

захист. Маркування передбачає наклеювання контрольних марок на 

упаковку примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних. Кожна контрольна марка має власні 

серію і номер. Встановлюються такі серії контрольних марок: А – для 

примірників фонограм у формі магнітних носіїв та вінілових дисків; В – 

для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у формі магнітних 

носіїв та кіноплівки; К – для примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі 

оптичних носіїв. Контрольні марки виготовляються на замовлення 

центрального органу виконавчої влади у сфері інтелектуальної 
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власності в порядку, встановленому законодавством. Кожна марка має 

інформацію, яка ідентифікує її з відповідним примірником 

аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної 

програми, бази даних. Порядок одержання марок і внесення даних до 

Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок визначено вказаним 

вище законом. 

Особливістю ст. 1649 КУпАП є те, що вказаний делікт полягає у 

недодержанні порядку розповсюдження об’єктів авторських і суміжних 

прав, встановленого державою. При цьому також порушуються права 

суб’єкта права інтелектуальної власності на розповсюдження 

примірників (що є об’єктом правопорушення) і який це робить, 

дотримуючись вимог законів (маючи відповідні ліцензії та контрольні 

марки), а правопорушник, незаконно розповсюджуючи, порушує це 

право.  

Диспозиція ст. 1649 КУпАП є бланкетною, і в разі вчинення 

правопорушення, склад якого передбачений цією статтею, слід 

застосовувати положення Закону України «Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп'ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. № 1587, дія якого 

поширюється на правовідносини, що виникають у процесі 

розповсюдження вказаної продукції, що має ознаки інтелектуальної 

власності. При цьому протокол про такі правопорушення, крім частини 

ст. 1649 КУпАП у цьому протоколі, мають також зазначати статтю 

вищевказаного закону, вимоги якої не виконані. 

Узагальнення судової практики показує, що під незаконним 

розповсюдженням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних вважають їх продаж без 

маркування контрольними марками або з маркуванням 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.  

Для підтвердження наявності в діях особи складу правопорушення, 

передбаченого ст. 1649 КУпАП, необхідно довести, що розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних здійснено шляхом їх продажу (чи 

іншої передачі права власності) і що порушено порядок 

розповсюдження, тобто не виконано вимоги статей 3, 6, 8, 10 Закону 

України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» щодо 

обов’язкового маркування зазначених примірників контрольними 

марками і відповідності серії та інформації, нанесеної на контрольну 

марку, носію цього примірника, а також номера контрольної марки 

даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок. 

При виникненні питань щодо кваліфікації дій правопорушників слід 
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звертатися до Закону України «Про розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних», у ст. 1 якого наводяться визначення термінів, що 

вживаються. Крім того, цим Законом визначені правові основи 

розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. 

На виконання вказаного закону Кабінет Міністрів України затвердив 

Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних 

марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних (далі – Положення) 

постановою від 13.10.2000 р. № 1555 (у ред. постанови від 24.03.2004 р. 

№ 369); Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих 

примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних; Положення про Єдиний реєстр 

одержувачів контрольних марок; Положення про порядок зберігання та 

перевезення територією України немаркованих примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних. 

Водночас аналіз судової практики показує, що всупереч вимогам 

Закону України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних» в 

матеріалах проваджень довільно вживаються такі терміни, як 

«компактдиск» без обов’язкових для цієї категорії справ пояснюючих 

слів: аудіо, відео, комп’ютерні програми, тобто коли у протоколі 

вживається слово «компактдиск», то має бути конкретно зазначено це 

компактдиск із фонограмою, відеограмою, із записом аудіовізуального 

твору чи комп’ютерної програми. Також часто не розмежовуються такі 

поняття, як: «аудіовізуальний твір», «фонограма», «відеограма». 

Не завжди зазначено, на якому носії записаний твір, наприклад, 

аудіовізуальний: на відеокасеті чи диску (магнітному, для лазерних 

систем зчитування). Це стосується і фонограм. Не завжди зазначено, на 

чому саме записана фонограма: на вініловому диску, аудіокасеті чи 

магнітному диску, диску для лазерних систем зчитування. 

Так, у протоколі про адміністративне правопорушення щодо Т. 

зазначено, що він незаконно розповсюджував аудіовізуальні твори та 

фонограми. Суддя, в свою чергу, у рішенні переписав у постанову це 

формулювання без будь-якого уточнення, визначення чи перевірки 

матеріалів справи. Проте з них вбачається, що аудіовізуальні твори 

були зафіксовані на магнітній плівці відеокасети. Фонограми взагалі не 

розповсюджувались і не вилучалися. 

В іншому випадку вказується що К. займався розповсюдженням 

аудіовізуальних творів, не маркованих контрольними марками, тоді як 

у протоколі вилучення вказано, що вилучаються 27 відеокасет та 19 

аудіокасет. Вдається, що іноді особи, які складають протокол, не 
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розуміють, що фонограма це не аудіовізуальний твір і що останній не 

може використовуватись як узагальнюючий термін при складенні 

протоколу про адміністративне правопорушення. 

Незважаючи на те, що вказаним законом чітко визначено умови 

розповсюдження об’єктів права інтелектуальної власності, порядок 

одержання контрольних марок, обов’язковість відповідності серії та 

номера контрольних марок конкретним видам зазначених об’єктів, 

узагальнення засвідчило, що відсутність контрольних марок і 

невідповідність серії та номера даним Єдиного реєстру є найбільш 

поширеними правопорушеннями.  

Зокрема, відповідно до ст. 6 закону на примірниках фонограм у 

формі магнітних носіїв та вінілових дисків має бути контрольна марка 

серії А; на примірниках аудіовізуальних творів і відеограм у формі 

магнітних носіїв та кіноплівки має бути контрольна марка серії В; на 

примірниках аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних у формі оптичних носіїв має бути 

контрольна марка серії К. Разом з цим, на кожну контрольну марку 

наноситься інформація, яка ідентифікує її з відповідним примірником 

аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп’ютерної 

програми, бази даних. 

Таким чином, за порушення порядку розповсюдження, а саме у разі 

продажу примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз даних без маркування контрольними 

марками або з маркуванням 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, настає адміністративна відповідальність за ст. 1649 

КУпАП. 

Крім того, відповідно до закону роздрібна торгівля примірниками 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних здійснюється тільки в місцях спеціалізованої роздрібної 

торгівлі цими примірниками, а статтею 3 цього закону закріплено 

обов’язкову вимогу лише за умови маркування контрольними марками 

дозволяються розповсюдження на території України примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, 

баз даних, а також їх прокат. 

При кваліфікації правопорушення за ст. 1649 КУпАП з огляду на 

об’єктивну сторону правопорушення передбачається посилання як на 

спеціальний закон, так і ряд постанов, якими врегульовано 

правовідносини у цій сфері, а отже у протоколі має бути вказано, яку 

статтю спеціального закону порушено і що порушення цієї статті тягне 

відповідальність за ст. 1649 КУпАП.  

Крім загальних вимог закону до змісту протоколу, які передбачені 

ст. 256 КУпАП, слід виходити з особливостей об’єктивної сторони 
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конкретного правопорушення. Факт вчинення особою правопорушення 

має бути підтверджений доказами, що передбачено ст. 251 КУпАП. 

Тобто у разі, коли примірники аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних марковані контрольними 

марками, що мають серію чи містять інформацію, яка не відповідає 

носію цього примірника, або номер не відповідає даним Єдиного 

реєстру одержувачів контрольних марок, у протоколі має бути 

посилання на порушення ст. 6 закону (серії контрольних марок та 

порядок їх виготовлення) і зазначено, яка серія повинна бути та яка 

реально позначена на примірнику. Це має бути фотографією і самим 

речовим доказом. При цьому необхідно дослідити, які суб’єкти мають 

право на розповсюдження об’єктів, зазначених на обкладинках 

контрафактних примірників. І відповідно, такі суб’єкти мають 

визнаватися потерпілими, й саме вони повинні вирішувати, чи 

потребують відшкодування завданих збитків або, можливо, 

правопорушення для них є малозначним і вони не будуть звертатися до 

суду з позовом про відшкодування завданих збитків. 

Якщо у протоколі не міститься посилання на ст. 6 закону і не 

зазначено, яка серія контрольних марок має бути на примірнику 

відповідно до цього закону, то у матеріалах провадження обов’язково 

повинно бути звернення до Департаменту інтелектуальної власності 

Мінекономрозвитку України про проведення експертизи щодо 

контрафактності примірників (якщо на підставі закону складно 

визначитися з цього питання самостійно) та долучено до матеріалів 

справи фотографії обкладинки примірника і сам примірник, а також 

увесь перелік контрафактних примірників і, відповідно, висновок 

проведеної експертизи. Висновки експертизи дозволяють визначити, чи 

є виявлена (вилучена) продукція контрафактною, встановити суб’єктів 

авторських прав і суміжних прав фірми, які мають ліцензії на 

відтворення, розповсюдження, надання у прокат, тому в кожному 

такому адміністративному провадженні за наявності нез’ясованих 

питань обов’язково слід звертатися до Департаменту (його регіональних 

структур) або експертних установ, де працюють відповідні фахівці, для 

проведення експертизи. 

Так, виконавчий директор ОП «Український Музичний Альянс» Ш. на 

відповідний запит МВ УМВС провів експертизу вилучених 309 

примірників аудіо, відеокасет та компактдисків у М. за ознаками ч. 1 

ст.1649 КУпАП. З висновку експертизи вбачається, що серії та номери, 

нанесені на контрольні марки 75 відеокасет, 6 компактдисків та 5 

аудіокасет відповідали аудіовізуальним творам та фонограмам, на які 

вони нанесені, і були придбані відповідно до Положення; серії та 

номери контрольних марок 23 відеокасет, 22 аудіокасет та 4 

компактдисків не відповідали аудіовізуальним творам та фонограмам, 

на які вони нанесені. 
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Так, на зворотній стороні упаковки відеокасети «Стеклянный дом» 

та на аудіокасеті «Новые и лучшие песни» (виконавець Ж. Агузарова) 

були нанесені контрольні марки, серія та номер яких не відповідають 

серії та номеру контрольної марки, виданої на такий примірник згідно 

з Єдиним реєстром одержувачів контрольних марок. Власником 

виключних авторських та майнових суміжних прав на твір на 

території України у першому випадку є ТОВ «Інтерфільм»; у другому – 

українсько-польське спільне підприємство «КиївЄвростар». Власників 

виключних суміжних прав на відтворення та розповсюдження на 

території України творів, записаних на 23 відеокасетах, 5 

компактдисках та 163 аудіокасетах, не встановлено. Таким чином, 

доведено, що порушено виключні майнові суміжні права ТОВ 

«Інтерфільм» та СП «КиївЄвростар». Зважаючи на особливості 

зазначеного правопорушення у разі незаконного розповсюдження 

(шляхом продажу) об’єктів права інтелектуальної власності, упаковки 

яких не марковані контрольними марками, у матеріалах 

адміністративної справи крім протоколу мають бути наявні докази 

незаконного розповсюдження (ними є акт контрольної закупівлі, 

касовий чек, пояснення продавця і покупця, акт вилучення 

контрафактної продукції та сама продукція і повний перелік з 

ідентифікацією вилученого); 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, крім зазначеного вище у матеріалах 

справи мають бути дані, якими підтверджено невідповідність марок, 

наприклад, висновок експертизи. 

Із матеріалів справ вбачається, що такі докази наявні лише у кожній 

четвертій справі за ознаками ст. 1649 КУпАП і у 60 % справ, порушених 

за ознаками ст. 512 КУпАП. 

Відсутність детального переліку виявленої, а потім вилученої 

(контрафактної) продукції – один із найпоширеніших недоліків при 

складанні протоколів матеріалів адміністративної справи. 

За даними узагальнення судової практики лише у кожній четвертій 

справі за ст. 1649 КУпАП направлялися запити до Департаменту і були 

встановлені суб’єкти права інтелектуальної власності, проте лише 

деяких з них інформували про порушення цього права. Так, у 

матеріалах справи щодо А. за результатами перевірки роботи 

приватного підприємця наявний повний перелік 117 вилучених 

примірників контрафактної продукції та відповідь від ТОВ 

«Національна мультимедійна компанія», якій належить виключне 

право на виготовлення та розповсюдження 8 фонограм на 

компактдисках; наявні також дані про вартість одного примірника та 

розрахунки про завдані збитки.  

Незаконне виготовлення примірників аудіовізуальних творів, 
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фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних є передумовою 

їх незаконного розповсюдження, тому за наслідками виявлення фактів 

порушення порядку такого розповсюдження мають бути вчинені дії, 

спрямовані на виявлення суб’єктів, які виготовляють такі примірники. 

Тому у протоколі про адміністративне правопорушення має міститись 

інформація про з’ясування джерела надходження до правопорушника 

таких примірників, тобто хто виготовив контрафактну продукцію і яким 

чином вона опинилась у правопорушника. 

При застосуванні як ст. 512, так і ст. 1649 КУпАП вимагається 

обов’язковий пошук суб’єкта права інтелектуальної власності, права 

якого порушуються, оскільки в обох випадках він зазнає збитків. Тому 

до протоколу має обов’язково долучатись інформація з Департаменту 

про те, кому саме належить право розповсюджувати такі примірники, а 

також інформація від суб’єкта права інтелектуальної власності щодо 

того, чи потребує він відшкодування завданих збитків, підтверджена 

конкретними розрахунками. 

Протокол має містити повний перелік вилученої продукції, в якому 

зазначено серію, номер, назву твору, кількість та вид вилучених 

примірників. Такий перелік має бути підписаний і уповноваженою 

особою, і понятими (свідками), і правопорушником. При відмові 

останнього від підпису, це обов’язково зазначається у протоколі. 

Із справ вбачається, що загальним недоліком більшості протоколів є 

те, що якість їх складення не відповідає положенням КУпАП, а крім 

того, що процесуальні документи (акт контрольної закупівлі, акт огляду 

та вилучення предметів, протокол про вчинене адміністративне 

правопорушення) оформлюються іноді протягом місяця і більше. 

Органи, представники яких складають протоколи про 

адміністративне правопорушення, не створюють єдину електронну базу 

правопорушників, що стає причиною неврахування повторності 

вчинення таких діянь, а отже неправильної кваліфікації. 

Таким чином, у протоколі про адміністративне правопорушення, 

склад якого передбачений ст. 1649 КУпАП, крім перелічених у ст. 256 

КУпАП даних також обов’язково мають бути зазначені: об’єкт 

правопорушення (назва об’єкта права інтелектуальної власності); якими 

діями порушено порядок розповсюдження: продаж без маркування, 

маркування контрольними марками, що мають серію чи номер, які не 

відповідають даним Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок; 

яку статтю спеціального закону порушено такими діями; матеріали, 

якими підтверджено вчинення таких дій (повний перелік виявленої 

контрафактної продукції та їх кількість); хто є суб’єктом права 

інтелектуальної власності, права якого порушено; якими документами 

це підтверджено; довідка з Департаменту про наявність (відсутність) 

зареєстрованого на території України суб’єкта права інтелектуальної 

власності щодо об’єкта, який став предметом правопорушення; у разі 
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наявності суб’єкта права інтелектуальної власності (зареєстрованого в 

Україні) відомості про те, чи визнається він потерпілим у результаті 

правопорушення; які вимоги висуває потерпілий щодо припинення 

правопорушення чи відшкодування завданих йому збитків. 

Суб'єктивна сторона правопорушення передбачає як умисел, так і 

необережність. 

Суб'єкт правопорушення загальний. У більшості справ протоколи і 

судові рішення стосуються осіб, які безпосередньо здійснювали 

торгівлю контрафактними примірниками і були притягнуті за ч. 1 ст. 

1649 КУпАП. Водночас окремі суди помилково вважають суб’єктом цих 

правопорушень виключно приватних підприємців, посилаючись на 

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». Але у 

ст. 4 цього Закону наведено лише перелік осіб, які мають право на 

отримання контрольних марок, і всі вони є суб’єктами підприємницької 

діяльності. Тому до відповідальності мають притягуватися і реалізатор, 

і суб’єкт підприємницької діяльності (власник, орендар торгової точки, 

кіоску, відділу магазину тощо), якщо він організував незаконне 

розповсюдження. У таких випадках мають бути оформлені два 

протоколи про адміністративне правопорушення: щодо організатора 

незаконних дій і реалізатора. Розглядати обидві справи суд повинен в 

одному провадженні. 

Якщо правопорушення вчинив реалізатор, якому на праві власності 

належить контрафактна продукція, він має визнаватися суб’єктом 

правопорушення. Аналіз судової практики показує, що при кваліфікації 

даних правопорушень припускаються помилки при розмежуванні 

деліктів у сфері охорони прав інтелектуальної власності. 

Так, відносно М. складено протокол про адміністративне 

правопорушення за ознаками ст. 512 КУпАП за те, що він здійснював 

продаж контрафактної продукції на магнітних носіях без контрольних 

марок, а саме компактдиски, на яких були записані художні фільми.  

Суд справу закрив, мотивуючи це тим, що в процесі розслідування не 

були зібрані матеріали щодо суб’єктів авторського права, 

зареєстрованих в Україні, та порядку розповсюдження (вільного чи 

ліцензійного, безкоштовного чи оплатного) примірників аудіовізуальних 

творів, тобто не доведено незаконне використання об’єктів права 

інтелектуальної власності в обсязі, який необхідний для застосування 

ст. 512 КУпАП. 

Проте, матеріали справи давали підстави для притягнення М. до 

відповідальності за ст. 1649 КУпАП за незаконне розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів, оскільки не були виконані умови 

положень закону щодо порядку їх розповсюдження і обов’язкового їх 

маркування контрольними марками. 

Характерною є справа за ст. 512 КУпАП щодо Т., який здійснював 
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продаж контрафактних примірників комп’ютерних програм та ігор на 

СDROMдисках. Із матеріалів вбачається, що при перевірці торгового 

місця приватного підприємця С., у присутності реалізатора Т., 

виявлено комп’ютерні програми та ігри на компактдисках, на 

упаковках яких були відсутні контрольні марки. За результатами 

перевірки вилучено 275 компактдисків із комп’ютерними програмами, 

які направлено для експертного дослідження до об’єднання 

підприємств «Український Музичний Альянс» щодо встановлення 

суб’єктів авторського та суміжних прав, а також контрафактності 

вилученого. 

У висновку експерт зазначив, що: суб’єктів авторського права на 

фонограми і комп’ютерні програми, записані на вилучених 

компактдисках (наявний повний перелік вилученого), на території 

України не встановлено; представлені для дослідження примірники 

фонограм на компактдисках та комп’ютерні програми, зазначені в 

переліку, є контрафактними, оскільки відсутні номери міжнародної 

системи товарної нумерації, а також SIDкоди IFPI, які наносяться на 

всі ліцензійні компактдиски при їх виготовленні; поліграфічні вкладки 

за оформленням не відповідають оригінальним поліграфічним 

вкладкам: є «урізаними» за форматом і змістом, не містять 

інформації про виконавця; колоратура, а контрастність зображень не 

відповідає вимогам, зазначеним на оригінальних упаковках; на 

зворотній стороні яких у лівому куті відсутні контрольні марки. 

Таким чином, під час адміністративного розслідування було доведено 

контрафактність вилученої продукції. Але не всі висновки експерта 

відповідають дійсності, оскільки серед вилучених програм є програмні 

продукти корпорації «Microsoft» («Microsoft SDK Tools», «MS Windows 

XP», «Windows 2000», «Office XP») і на території України фірма 

«Салком» представляє інтереси цієї корпорації. 

Суд притягнув Т. до відповідальності за ст. 512 КУпАП та наклав 

штраф із конфіскацією незаконно виготовленої продукції, мотивуючи 

своє рішення тим, що правопорушник розповсюджував аудіовізуальні 

твори на CDROMдисках, що є контрафактними. 

Проте, саме розповсюдження примірників комп’ютерних програм, 

записаних на компактдисках без контрольних марок, є об’єктивною 

стороною правопорушення, відповідальність за яке передбачена 

ст. 1649 КУпАП. Незважаючи на очевидність помилки, допущеної під 

час адміністративного розслідування, суд не виправив її, а повторив у 

повному обсязі у рішенні і притягнув Т. до адміністративної 

відповідальності за ст. 512 КУпАП. 

Крім того, не було складено протокол щодо приватного підприємця 

М., якому належить торгове місце і який забезпечував реалізатора Т. 

товаром. Вилучена продукція не була власністю Т., а тому рішення про 

конфіскацію CDROMдисків суперечить положенням ст. 29 КУпАП. 
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Із проаналізованих справ встановлено, що іноді осіб помилково 

притягують до відповідальності за ст. 1649 КпАП, у той час як із 

матеріалів вбачається, що вони вчинили дії, які є ознакою незаконного 

використання об’єктів права інтелектуальної власності (ст. 512 КпАП). 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 

30, 32-35; допоміжна: 95, 99, 101, 111, 114, 116, 120, 122, 124-126. 

Завдання на СРС: 

1. Проаналізуйте в порівняльно-правовому плані адміністративне 

правопорушення, пов’язане з порушенням прав на об'єкт права 

інтелектуальної власності (ст. 512 КУпАП), зі злочинними посяганнями 

на вказані об’єкти. 

2. У чому особливість правопорушення, передбаченого ст. 512 

КУпАП, з огляду на коло інтелектуальних продуктів, що охороняються 

даною нормою? 

3. Яке значення має встановлення потерпілого як суб’єкта права 

інтелектуальної власності та який порядок його встановлення? 

4. Яку роль відіграє у вказаних адміністративних провадженнях 

висновок експертизи? 

5. За якими ознаками розмежовуються проступки, передбачені ст. 

512 (загальна норма) і ст. 1649 КУпАП (спеціальна норма)? 

6. Яке правопорушення передбачене ст. 1646 КУпАП? 

7. У чому знаходять прояв ознаки об'єктивної сторони даного 

правопорушення (діяння, спосіб, місце тощо), що означає 

розповсюдження фільмокопій? 

8. Хто є суб’єктом надання права на розповсюдження і 

демонстрування фільмів і яка роль у цьому Державного реєстру 

фільмів? 

9. Які кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки містить склад 

даного правопорушення? 

10. У чому знаходить прояв незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних (ст. 1649 КУпАП)? 

11. Які особливості контрольної марки як засобу маркування і засобу 

ідентифікації та значення Єдиного реєстру одержувачів контрольних 

марок? 

12. У чому особливість відповідальності реалізатора контрафактної 

продукції і суб’єкта підприємницької діяльності, який організував її 

незаконне розповсюдження? 

13. Проаналізуйте типові помилки, які мають місце при визначенні 

адміністративної відповідальності за ст. 1649 КУпАП та ст. 512 КУпАП. 

 

2. Семінарські заняття 

Основні завдання циклу семінарських занять – сформувати у студентів:  
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– поглиблене розуміння та засвоєння основних засад публічно-правової 

охорони інтелектуальної власності і методології їх теоретичного та практичного 

опрацювання; 

– навички пошуку законодавства, підзаконних нормативних актів, науково-

практичних рекомендацій, а також джерел правоохоронної і судової практик з 

питань публічно-правової охорони інтелектуальної власності; 

– компетенції щодо відшукання, тлумачення та застосування положень 

міжнародних публічно-правових норм з охорони прав інтелектуальної власності; 

– уміння оцінювати зміст вироків, постанов та інших процесуальних 

документів, орієнтуватись в їх структурі і кримінально-правовій та 

адміністративно-правовій обґрунтованості; 

– здатностей при вирішенні практичних завдань щодо належного 

юридичного аналізу, кваліфікації і розмежування злочинів та адміністративних 

правопорушень, пов’язаних з публічно-правовою охороною інтелектуальної 

власності; 

– критичний підхід до окремих теоретичних положень, недоліків у нормах 

законодавства та судових рішень з власним обґрунтуванням своєї правової 

позиції, а також здатність внесення пропозицій щодо вдосконалення публічно-

правової охорони прав інтелектуальної власності. 

 

№

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та 

питання для поточного контролю та завдання на СРС) 

5 

1 

Тема 2.3. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції 

1. Поняття злочину, передбаченого ст. 177 КК України, та його 

безпосередній об’єкт 

2. Предмет злочину, передбаченого ст. 177 КК, та його відмінність 

від інших об’єктів прав інтелектуальної власності 

3. Особливості способів вчинення даного злочину при порушенні 

прав права інтелектуальної власності 

4. Суспільно небезпечні наслідки складу злочину, передбаченого ст. 

177 КК, та їх значення для кваліфікації злочину 

5. Суб’єктивні ознаки складу злочину та їх зміст 

6. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, 

передбаченого ст. 177 КК України, і його відмежування від суміжних 

діянь (ст. 177 КК і ст. 512 КУпАП) 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 32-35; допоміжна: 111-

114, 116, 123-126. 

Завдання на СРС: 

1. Проаналізувати Постанову Пленуму Верховного Суду України 

«Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права і суміжних прав» від 4.06.2010 р. № 5 з огляду на 
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положення, що мають кримінально-правове та адміністративно-правове 

значення. 

2. Визначити суперечливі питання, що виникають в судовій 

практиці стосовно суспільно небезпечних наслідків даного складу 

злочину та їх вплив на його кваліфікацію (навести приклади). 

2

2 

Тема 3.3. Адміністративно-правова охорона авторського і 

суміжних прав, пов’язаних з використанням мережі Інтернет 

1. Система адміністративно-правових норм з охорони прав 

інтелектуальної власності в мережі Інтернет 

2. Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і суміжних прав з використанням мережі 

Інтернет 

3. Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 47; допоміжна: 98, 

103, 111, 114, 116, 124-126. 

Завдання на СРС: 

1. Опрацювати статтю Єсімова С. С. «Адміністративно-правові 

аспекти захисту прав інтелектуальної власності в Україні» (Електронний 

ресурс: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/358-administratyvno-

pravovi-aspekty-zakhystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini-yesimov-

s-s) з наданням аналізу положень стосовно теми семінару. 

2. Визначити наявність в «Єдиному державному реєстрі судових 

рішень» проваджень стосовно правопорушень, які є предметом 

семінарського заняття, та здійснити їх юридичний аналіз. 

 

3. Самостійна робота 

 

 

1 

Тема 1.1. Інтелектуальна власність як об’єкт публічно-правової 

охорони 

Інтелектуальна власність у національному законодавстві України та її 

охорона як важливий напрямок регулювання суспільних відносин. 

Історико-правові витоки охорони творчої діяльності (Древній Рим, 

Стародавня Греція). Зародження елементів авторського права. Розвиток 

інтелектуального потенціалу суспільства на засадах меценатства 

(Відродження). 

XV століття – період визнання права власності на результати творчої 

діяльності. Перші патенти на винахід у Флоренції (1421 р.), патенти 

Генріха VI в Англії (1449 р.). Перший правовий акт визнання існування 

інтелектуальної власності (Декларація (Хартія) Венеціанської 

республіки (1474 р.). Зміна системи привілеїв законами, якими 

визнається авторське право. 

Указ Марії Тюдор (Англія, 1557 р.) про монополію на 

http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/358-administratyvno-pravovi-aspekty-zakhystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini-yesimov-s-s
http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/358-administratyvno-pravovi-aspekty-zakhystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini-yesimov-s-s
http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/358-administratyvno-pravovi-aspekty-zakhystu-prav-intelektualnoyi-vlasnosti-v-ukrayini-yesimov-s-s
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книгодрукування і книготоргівлю в країні (copyright) та інститути 

авторського і патентного права у Статуті про монополії Якова I (Англія, 

1624 р.). 

Поява патентного права в Епоху Просвітництва. Перші закони з 

авторської та патентної діяльності (Статут про монополії, 1623 р.). 

Статут королеви Анни (Англія, 1710 р.) та охорона опублікованого 

твору. 

Патентні та авторські закони, прийняті в США, Франції та інших 

європейських країнах. Поява ринку права на видання. Право автора на 

літературні твори у Франції (Закони 1791 і 1793 рр.) і гарантії захисту 

всіх форм творчості. Французький Патентний закон 1791 року про 

власність на творчу діяльність. Видача привілеїв на винаходи в 

Російській імперії (середина XVIII ст.). 

Походження поняття «інтелектуальна власність» у французькому 

законодавстві кінця XVIII століття. Закон про авторське право в США 

(1790 р.) та закон про патенти (1792 р.). Закон про патенти (ФРН, 

1877 р.). 

Виникнення понять «виняткові права», «інтелектуальні права», 

«охорона промислових прав» і т. п.) як прав особливого роду. 

Особливості англо-американської і континентальної систем 

авторського права. Школа природного права. У центрі континентальних 

авторсько-правових систем знаходиться захист творця, в той час як 

англо-американська система авторського права націлена на охорону 

твору як такого. Зближення вказаних систем у ХХ столітті. 

Початок формування міжнародного права інтелектуальної власності 

в кінці XIX ст. (Паризька, Бернська, Женевська конвенції). 

Новий етап процесу оновлення патентного законодавства відбувся у 

другій половині XX ст. у нових або змінених патентних законах 

Нідерландів (1963 р.), країнах Скандинавії (1967 р.), ФРН (1967 р.), 

Франції (1968 р.), Японії (1970 р.), Англії (1977 р.), а також в суттєво 

змінених нормах патентного права Італії, Канади, США. 

Розвиток права інтелектуальної власності на теренах Російської 

імперії («Положення про авторське право» 1911 р.).  

Радянська доба інтелектуального права. Декрет ЦВК «Про державне 

видавництво» (1917 р.). СРСР як монополіст інтелектуального фонду 

націй. Приєднання СРСР до міжнародних актів (1965 р, 1973 р., 1995 р.) 

з прав інтелектуальної власності. 26 квітня 1970 р. Україна (УРСР) 

приєдналася до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – 

ВОІВ) і в нинішній час є учасницею Міжнародного (Паризького) союзу 

з охорони промислової власності та Міжнародного (Бернського) союзу з 

охорони літературних і художніх творів. 

Розбудова національної системи правової охорони сфери 

інтелектуальної власності з початку доби незалежності України. 

Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Закон 
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України «Про власність» від 7.02.1991 р., «Про авторське право і 

суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на промислові 

зразки» від 15.12.1993 р. та інші. 

Налагодження Україною зв’язків і співробітництва зі світовою 

спільнотою та міжнародними організаціями (ВОІВ) у сфері 

інтелектуальної власності. Становлення інформаційного суспільства, 

розвій високих технологій нагальних потреб щодо охорони 

інтелектуальних продуктів та правова політика в сегменті 

інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність – стратегічний 

чинник конкурентоспроможності економіки, розвитку 

високотехнологічних галузей виробництва, кваліфікованості робочої 

сили і досягнення високих стандартів життя в Україні. 

Походження поняття «інтелектуальна власність» та теорії права 

інтелектуальної власності як природного права. 

Створення в Україні системи охорони прав інтелектуальної 

власності. Курс на інтеграцію до Європейського Союзу і вступ до 

Світової організації торгівлі та захист прав на об’єкти авторських і 

суміжних прав та об’єкти промислової власності. 

Інтелектуальна власність у законодавстві України. Статут ВОІВ про 

«інтелектуальну власність». Зміст права інтелектуальної власності та її 

об'єкти. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності Конституцією України, 

цивільним, господарським, митним, кримінальним, адміністративним 

законодавством, процесуальними кодексами, спеціальними законами та 

міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності. 

Необхідність створення Національної системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні та її основні напрямки. 

Витоки і ґенеза права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність у національному законодавстві України в її 

сучасній інтерпретації є відносно новим поняттям, проте її охорона – 

один із важливих напрямків регулювання суспільних відносин, що 

забезпечує збереження та розвиток творчого потенціалу людства. 

Суспільне значення творів науки, мистецтва та інших видів творчості 

визнавалося протягом свідомої історії людства. Зокрема, вже у 

Древньому Римі почали зароджуватися окремі елементи авторського 

права, хоча спеціального законодавства щодо інтелектуальної власності 

не існувало. В Стародавній Греції також були відомі правила подібні до 

сучасного права автора на недоторканність його твору. Так, підлягали 

обов'язковому збереженню тексти трагедій для контролю за їх 

виконанням на сцені у виставах щодо запобігання перекрученню 

авторського задуму. Творіння мислителів того часу (Есхіл, Софокл) 

презентувались публіці в оригіналі. Деякі ознаки права власності на 

твори мистецтва, а також гонорар як форма оплати творчої праці вже 
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були відомі римському праву. 

Водночас запозичення чужого твору чи його спотворення 

засуджувалися ще за часів античності. Хоча при цьому літературний 

твір, написаний на чужому письмовому матеріалі, належав не автору, а 

власнику написаного матеріалу. Разом з цим, правового оформлення 

творчості та її матеріального заохочення у належному вигляді не 

існувало, оскільки не було потреби торгівлі інтелектуальними 

продуктами, які ще не розглядалися об'єктами ринкових відносин. 

Розвиток господарської діяльності і культури людства відбувався 

еволюційним шляхом. Не випадково навіть видатні постаті того часу 

(Цицерон, Нестор, Спіноза та ін.) не одержували прибутків за творчу 

діяльність. Пізніше інтелектуальний потенціал суспільства отримав 

розвиток на засадах меценатства, що особливо характерно для епохи 

Відродження. Прикладом тут може бути творчість митців-титанів 

(Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті). Творчість цих 

великих митців була пов’язана з прихильністю правителів того часу 

(Медичі, папа Юлій II, папа Сікст IV й ін.). Меценатство в 

інтелектуальної сфері було поширене до кінця XVIII ст., при цьому 

служителі мистецтва за свою творчу працю отримували оплату як 

придворні. 

У літературі відзначається, що перший у світі патент на винахід був 

виданий в 1421 р. міською управою Флоренції на ім'я Філіппо 

Брунеллески, який винайшов корабельний поворотний кран. У свою 

чергу, відомий з найдавніших з усіх патентів Англії був наданий 

Генріхом VI у 1449 р. вихідцю з Фламандії Джону з Ютімана на 

виготовлення кольорового скла для вікон Ітонського коледжу. 

Першим правовим актом визнання існування саме інтелектуальної 

власності іноді вважають Декларацію (Хартію) Венеціанської 

республіки від 19 березня 1474 р., згідно з якою будь-яка особа, що 

зробила машину, що раніше не застосовувалася на території держави, 

отримувала привілей, по якому всім іншим заборонялося протягом 

10 років виготовляти такі пристрої.  

Таким чином, власність на результати творчої діяльності стала 

визнаватися з XV століття. Венеціанська республіка першою стала 

визнавати результати творчої діяльності товаром, а відтак набувати 

права власності його автором. При цьому винахід повинен бути 

оригінальним, новим і мати промисловий характер. 

Поступово система привілеїв змінюється законами, якими за 

авторами визнається право на монопольне використання належних їм 

творів і технічних новинок протягом встановленого терміну. 

З винаходом друкарського верстата (1448 р.), появою перших газет і 

журналів (Франція, 1665 р.) з'явилися передумови економічного обігу, а 

відтак торгівлі об’єктами інтелектуальної діяльності. 

У 1557 р. англійська королева Марія Тюдор видала указ про 
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наділення британської друкарської гільдії (Stationers Company) 

монополією на книгодрукування і книготоргівлю в країні, згідно з яким 

книготорговець цієї гільдії, який купив книгу у автора і зареєстрував її в 

спеціальному реєстрі, ставав повноправним власником права на 

друкування (copyright). Це право могло бути продано або передано 

іншому книгопродавцю цієї гільдії як й інші права. Інститути 

авторського і патентного права пов’язані з Епохою Просвітництва, коли 

на теренах Англії були прийняті перші закони з авторської та патентної 

діяльності. Так, «Статут про монополії» Якова I (1623 р.) забороняв 

жалувати привілеї, за винятком привілеїв на нові методи виробництва. 

Той, хто створив і застосував технічне нововведення, отримував право 

монопольного користування протягом 14 років вигодами і перевагами, 

що доставляються таким нововведенням. 

У 1710 р. в Англії був прийнятий «Статут королеви Анни», який 

містив один з важливих принципів авторського права – принцип 

«копірайт» – право на охорону опублікованого твору, заборона його 

тиражування без згоди автора. Автору надавалося виключне право на 

публікацію твору протягом 14 років з моменту його створення і 

можливість продовження цього терміну ще на 14 років за життя автора. 

Після закінчення цього терміну твір ставав суспільним надбанням. Це 

був приклад компромісу інтересів письменників, книговидавців і 

читачів. 

Пізніше патентні та авторські закони були прийняті в США, Франції 

та інших європейських країнах. Набув поширення ринок права на 

видання творів літератури, а також постановку драматичних творів. 

Торгівля книгами, і пов'язана з нею торгівля авторськими правами, 

набули масового характеру. 

Право автора на літературні твори було остаточно визнано у Франції 

та отримало розвій завдяки буржуазній революції 1789 року. Закони 

1791 і 1793 років гарантували захист усіх форм творчості, зокрема 

літературної, драматичної, музичної тощо при відтворенні всіма 

відомими тоді методами. 

У французькому Патентному законі 1791 р. наголошувалося, що 

будь-яка нова ідея, здійснення якої може бути корисним для 

суспільства, належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав 

людини не розглядати новий промисловий винахід як власність його 

творця. Результатом такого підходу стало закріплення у французькому 

законодавстві понять літературної і промислової власності. 

Видача привілеїв на винаходи в Росії почалася в середині XXIII ст., а 

перша з них була видана в 1748 р. Прототипом патенту XIX століття 

вважають виданий в 1752 р. проф. М. В. Ломоносову привілей на 

виробництво різноманітного скла й інших галантерейних речей. У 

привілеї позначалися кілька основних принципів патентного права: 

монополія виробника, право на використання патенту і отримання 
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відповідної винагороди, терміновість патенту. 

Уважається, що походження поняття «інтелектуальна власність» 

пов'язано з французьким законодавством кінця XVIII століття. У 

вступній частині патентного закону Франції 1791 р. визначено, що 

«будь-яка нова ідея, проголошення і здійснення якої може бути 

корисним для суспільства, належить тому, хто її створив, і було б 

обмеженням прав людини не розглядати новий промисловий винахід як 

власність його творця». 

Конституція США 1787 р. давала Конгресу право заохочувати 

розвиток наук і корисних мистецтв за допомогою видачі на обмежені 

періоди часу авторам і винахідникам виняткових прав на їх твори і 

відкриття. На сьогодні дана норма є основоположною при розгляді 

патентних і копірайтних тяжб. На її підставі в 1790 р. був прийнятий 

закон про авторське право, а в 1792 – закон про патенти. 

Ідея про авторське право як «священний вигляд власності» отримала 

своє закріплення в законах декількох штатів США. Так, в законі штату 

Массачусетс від 17 березня 1789 р. вказувалося, що «немає власності, 

яка належить людині більше, ніж та, яка є результатом його розумової 

праці». 

Близькі до цього конструкції були закріплені в законодавстві 

багатьох інших країн. 

Поряд з конструкцією у вигляді прав промислової власності, 

літературної, наукової, художньої або, в найбільш універсальному 

вигляді, – інтелектуальної власності, в праві ряду країн широко 

застосовується щодо прав на результати інтелектуальної діяльності 

категорія «виняткові права», «інтелектуальні права», «охорона 

промислових прав» і т. п. як права особливого роду. 

Законодавче забезпечення інтелектуальної власності розвивалося 

поступово. Слід констатувати, що в XIX столітті авторське право 

французького зразка послужило моделлю для інших країн 

континентальної Європи, що відображено в Загальній декларації прав 

людини (1948 р.): «Кожен має право на захист її моральних прав і 

матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або 

художніх праць, автором яких він є». 

Певні відмінності пов'язані з існуванням англо-американської і 

континентальної систем авторського права. Після того, як у XVIII 

столітті охорона творів стала визнаватися не привілеєм, а правом, 

заснованим на законі, виникли два напрями розвитку наукової думки. 

Перший – школа природного права – римсько-правова традиція: твір 

належить автору в силу факту його створення, його охорона 

поширювалася як на майнові, так і на особисті немайнові права авторів. 

Отже закони лише кодифікували природно існуючі права людини, а в 

центрі правової охорони перебувала особистість творця. 

Тим часом загальне право розвивалося в іншому напрямку. У країнах 
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загального права, головним чином в США і Великобританії, 

визнавалося передбачене загальним правом безстрокове право, 

засноване на «природному праві власності». Писані закони не 

кодифікували «природне право», а просто замінили його, спочатку 

представивши майнові права у вигляді термінового виняткового права 

на відтворення. Метою закону визнавався, насамперед, захист майнових 

прав творців і видавців, які набували права у першого творця або у його 

правонаступників. Таким чином, творці могли поступатися всіх своїх 

прав на твір в обмін на грошову винагороду. Підхід, прийнятий у 

Великобританії і США, за суттю мало чим відрізнявся від старої 

системи привілеїв. 

Згідно із законом США про авторське право отримують захист такі 

види творів, які в країнах континентального авторського права часто 

охороняються на підставі систем суміжних прав, зокрема виконавці 

аудіовізуальних творів вважаються авторами. Охорона за англо-

американською системою поширюється на твір незалежно від категорії 

його правовласника.  

Охорона ж за континентальною системою авторського права 

заснована на цивільному праві, її основна ідея полягає в тому, що твори 

є продуктом творчої діяльності та нерозривно пов'язані з особистістю їх 

творців. 

Внаслідок такого підходу законодавство ряду країн, які 

дотримуються континентальної системи, не поширювало авторсько-

правову охорону на юридичні особи. У центрі регулювання 

континентальних авторсько-правових систем знаходиться захист творця 

твору, в той час як англо-американська система авторського права 

націлена на охорону твору як такого. 

У ХХ столітті велике значення набуло питання про міжнародну 

охорону авторських прав. Це призвело до зіткнення двох систем та їх 

концепцій, але поступово відбувається їх зближення. Так, США 

довелося переглянути своє законодавство про авторське право з метою 

захисту немайнових прав творців. Поступово почали визнаватися 

особисті немайнові права авторів як предмет правової охорони. У свою 

чергу, континентальні держави стали забезпечувати охорону 

юридичним особам, які здійснюють фінансування творчої діяльності, 

визнаючи необхідність такої охорони, наприклад, для ефективної 

експлуатації кінопродукції. 

До виникнення патентного права кожен міг скористатися винаходом, 

зробленим іншим. У результаті ні творець твору, ні видавець, ні творець 

технічних нововведень, ні той, хто оплачував його працю, часто не 

отримували ніяких економічної вигоди від своєї діяльності. Такий стан 

був серйозним гальмом технічного прогресу, що перешкоджало 

поширенню культурних цінностей. Необхідно було домогтися, щоб 

кожна зацікавлена особа могла реалізувати свої матеріальні інтереси 
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через ринковий механізм. 

Як тільки з розвитком цивілізації відкрилися комерційні можливості 

для експлуатації результатів інтелектуальної діяльності, виникла 

нагальна потреба в здійсненні державою регулюючої, координуючої, 

законодавчої функцій в цій галузі, в забезпеченні внутрішньодержавної 

захисту та міжнародно-правової охорони «інтелектуальних прав». 

Найбільш важливим завданням було чітке визначення того, що 

належить одній особі, а що іншій; хто на що має право. Вирішення 

цього завдання могла забезпечити тільки держава. Здійснення 

правового регулювання, встановлення правил, орієнтирів для людської 

поведінки, законних способів досягнення законних цілей – і подальше 

підпорядкування людської поведінки цим правилам, здійснення їх 

охорони, що мають відповідати вимогам цивілізованих суспільних 

відносин. 

Пізніше таке право власності було встановлено в інших країнах. Так 

виникла система «інтелектуальної власності». 

У XIX-XX століттях, поряд з узагальненим найменуванням, 

«виняткові права» стали називатися «літературною», «науковою», 

«художньою», «промисловою» або «інтелектуальною власністю». Іноді 

вживаються й такі поняття, як «охорона промислових прав», «право 

нематеріальних благ» або «право на духовне благо». 

Міжнародне право інтелектуальної власності починає складатися з 

кінця XIX ст. Були прийняті акти, що регулюють право інтелектуальної 

власності у відносинах між різними державами (Паризька, Бернська, 

Женевська конвенції). Наприкінці XX століття гостро постало питання 

оплатного використання відносин інтелектуальної власності. 

Право інтелектуальної власності на теренах Російській імперії 

формується дещо пізніше від інших країн. Так, у 1911 р. прийнято 

«Положення про авторське право», що регламентувало права авторів 

творів на досвіді західноєвропейських зразків законодавств. У 1917 р. 

був прийнятий Декрет ЦВК «Про державне видавництво», який 

визначав державну монополію строком не більше ніж на 5 років на 

твори, що підлягають виданню. 

Разом з цим, відзначається, що за радянської доби навіть 

спеціального терміну на позначення права інтелектуальної власності, 

визнання її авторства в законодавстві СРСР закріплено не було, хоча 

авторське право поряд з винахідницьким існувало і визнавалося як 

суб’єктивне право творця. Разом з цим, протягом десятиліть права на 

результати інтелектуальної діяльності в СРСР належали лише державі, 

яка через свої відповідні інституції розпоряджувалася інтелектуальним 

фондом нації. Отже, за тих часів навіть сама думка про те, що плоди 

своєї творчості можна продати, наприклад за кордон, могла 

розглядатися за ознаками державної зради. 

Після приєднання СРСР до міжнародних актів право інтелектуальної 
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власності стало поступово відповідати нормам міжнародного права. 

Так, 26.04.1970 р. Україна (УРСР) приєдналася до ВОІВ і в нинішній 

час є учасницею Міжнародного (Паризького) союзу з охорони 

промислової власності та Міжнародного (Бернського) союзу з охорони 

літературних і художніх творів. 

Разом з цим, слід констатувати, що сучасна розбудова національної 

системи правового регулювання, охорони, захисту і забезпечення сфери 

інтелектуальної власності, обумовлена новими соціальними, 

економічними, політичними та правовими реаліями, розпочалася в 90-х 

роках XX століття з початку доби незалежності України. 

Крім того, докорінна зміна соціально-економічних відносин, 

пов’язаних з початком входження України в ринкову економіку, 

обумовила певне руйнування створеної на теренах радянської держави 

системи охорони прав інтелектуальної власності, втягнення її фахівців у 

процеси розподілу власності, зокрема і в зазначеній царині при 

обслуговуванні шахраїв, які відкрили для себе нові можливості 

полювання на результати чужої інтелектуальної власності. 

Проте, процеси перехідного періоду до ринкових відносин вже на 

його початку вимагали радикальних змін у регулюванні найбільш 

важливих суспільних відносин, а отже одним з базових документів того 

часу був Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. (на 

сьогодні втратив чинність), ст. 13, 40-42 якого визначали об’єкти та 

суб’єктів інтелектуальної власності на теренах України. 

Пізніше Україна прийняла ряд спеціальних законів, якими 

врегульовано правовідносини у сфері інтелектуальної власності: «Про 

авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про охорону прав 

на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на 

промислові зразки» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на сорти рослин» 

від 21.04.1993 р., «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» від 5.11.1997 р., «Про видавничу справу» від 5.06.1997 р., 

«Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, 

відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» від 23.03.2000 р. та інші. 

У 1992-1993 рр. Україна активно включилася в процес налагодження 

міжнародних зв’язків з метою розширення співробітництва зі світовою 

спільнотою та міжнародними організаціями, зокрема ВОІВ, та як 

наслідок – входження до цивілізованого розвитку правовідносин у цій 

важливій сфері. 

Подальший розвиток науково-технологічного процесу в умовах 

становлення інформаційного суспільства, розвію високих технологій, 

нагальної потреби щодо охорони комп’ютерних програм, баз даних та 

багатьох інших інтелектуальних продуктів підтвердив правильність 

обраного курсу державної правової політики в сегменті інтелектуальної 

власності. 
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Загальне поняття права інтелектуальної власності 

Інтелектуальна власність – це стратегічний чинник 

конкурентоспроможності економіки, розвитку високотехнологічних 

галузей промисловості, кваліфікованості робочої сили та досягнення 

високих стандартів життя в Україні. 

Походження терміну «інтелектуальна власність» пов'язується з 

французьким законодавством кінця XVIII століття. Спочатку 

вважалося, що патент або виключне право на використання твору 

представляють собою договір між суспільством і винахідником 

(автором): суспільство захищає правовласника, гарантуючи йому 

винагороду за оприлюднення винаходу (твори мистецтва) і 

погоджуючись забезпечувати його безперешкодне і монопольне 

використання в промислових або комерційних цілях. 

Право інтелектуальної власності має розглядатися як природне 

право, а не як право, засноване на законі. Саме на теорію природного 

права спиралася традиція пропрієтарного підходу до авторського і 

патентного права, яка отримала розвиток у працях французьких 

філософів-просвітителів. Відповідно до цієї теорії право творця 

творчого результату, літературного твору чи винаходу є його 

невід'ємним, природним правом, виникає із самої природи творчості й 

існує незалежно від визнання цього права державою. При цьому у 

творця виникає право на досягнутий ним результат, що розглядалося як 

аналогічне праву власності на створеною нею матеріальну річ. 

Створення в Україні ефективної системи охорони прав 

інтелектуальної власності є вимогою часу, адже незалежна країна 

повинна мати потужний економічний базис, який характеризується 

постійним розвитком. У цьому контексті незалежна економічна 

структура потребує виваженої державної політики у сфері охорони 

права інтелектуальної власності. 

Проголошений Україною курс на інтеграцію до Європейського 

Союзу і вступ до Світової організації торгівлі потребує забезпечення 

захисту прав на об’єкти авторських і суміжних прав та об’єкти 

промислової власності на рівні, який існує в економічно розвинутих 

країнах. 

Під інтелектуальною власністю слід розуміти об'єкти, які є 

результатами творіння людського розуму, людського інтелекту, творчої 

та інтелектуальної діяльності, що представляють комплекс прав, які 

мають корисність для суспільства. 

Статут ВОІВ передбачає, що «інтелектуальна власність означає 

творіння людського розуму: винаходи, літературні та художні твори, 

символіку, назви, зображення та зразки, які використовуються в 

торгівлі». 

У вітчизняному законодавстві визначення інтелектуальної власності 

міститься у ст. 418 «Поняття права інтелектуальної власності» 
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Цивільного кодексу України (Книга 4 Право інтелектуальної власності, 

Гл. 35 Загальні положення про право інтелектуальної власності): 

1. Право інтелектуальної власності – це право особи на результат 

інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права 

інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. 

2. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові 

права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної 

власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної 

власності визначається цим Кодексом та іншим законом. 

3. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може 

бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його 

здійсненні, крім випадків, передбачених законом. 

До об'єктів права інтелектуальної власності ст. 420 ЦК України 

відносить: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; 

компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, 

передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) 

інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, 

породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки 

(знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні 

таємниці. 

Отже, таким чином можна виділити основні ознаки інтелектуальної 

власності: результат інтелектуальної діяльності; діяльність у різних 

видах творчості; наявність специфічних і невідчужуваних прав; 

ідеальна природа; виникає з моменту реєстрації чи одночасно з появою 

її результату. 

Право інтелектуальної власності як об’єкт публічно-правової 

охорони 

Дієвими важелями охорони прав інтелектуальної власності мають 

бути засоби, спрямовані на захист інтересів авторів та інших творців 

інтелектуальних продуктів шляхом створення ефективної системи 

охорони цього виду власності в Україні правовими засобами. 

Беззастережно, що інтелектуальний потенціал суспільства є 

важливим підґрунтям для інноваційної моделі розвитку держави, її 

сучасних соціально-економічних трансформацій, забезпечення 

конкурентоспроможності на світовому рівні. Впровадження найбільш 

ефективних результатів цієї діяльності повинно забезпечити 

перспективи підйому національної економіки, створення нових робочих 

місць, розвиток нових галузей високих технологій. 

Проблеми охорони інтелектуальної власності в сучасному світовому 

вимірі стрімко набувають усе більшої актуальності не лише у 

економічному, а й в політичному сегменті, що вимагає їх вирішення на 

належному правовому рівні. 

Регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності 
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в Україні забезпечується положеннями Конституції України, 

цивільного, господарського, митного, кримінального, адміністративного 

законодавства, спеціальними законами, а також міжнародними 

договорами, предметом яких виступають правові відносини у сфері 

інтелектуальної власності. 

Необхідно відзначити, що сучасна система регулювання та охорони 

суспільних відносин інтелектуальної власності на національному рівні 

почала своє формування з початку доби незалежності, коли Україна, 

виборовши незалежність та суверенітет, стала повноцінним суб’єктом 

серед інших країн світової спільноти, набувши компетенцій у сфері 

протидії порушенням прав інтелектуальної власності, а відтак потреб її 

охорони та захисту. 

Конституція України (ст. 54) гарантує громадянам свободу 

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. Кожний має право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або 

поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. 

Охорону прав інтелектуальної власності в Україні можна вважати 

розпочатою з минулого століття, адже певні норми різних галузей 

законодавства застосовувались на теренах України і за часів радянської 

доби. Разом з цим, слід визнати, що реалії сьогодення, пов’язані з 

докорінною зміною суспільно-економічних відносин, процеси 

криміналізації, корупції, низький рівень правосвідомості і правової 

культури населення, зубожіння певної частини населення та інші 

фактори обумовлюють поширення порушень авторських і суміжних 

прав, а також прав на інші продукти і послуги інтелектуальної 

власності. 

Чинне законодавство України щодо інтелектуальної власності 

заклало свого часу підґрунтя щодо правової охорони прав 

інтелектуальної власності. Водночас законодавча діяльність у цьому 

напрямку потребує подальшого розвитку. 

У першу чергу слід відзначити відсутність основ національного 

законодавства щодо охорони інтелектуальної власності в Україні, а 

відтак невизначеність економічних, організаційних, правових й інших 

засад функціонування та розвитку національної системи охорони 

інтелектуальної власності країні та діяльності її суб'єктів. 

Між тим, існуючий комплекс норм чинного законодавства, що 

застосовується при охороні прав інтелектуальної власності, залишається 

не завжди ефективним, бракує спеціалізованих судів і кваліфікованих 

суддів у цій сфері, очевидним є брак у держави коштів на патентування 

і здійснення реєстраційних процедур за кордоном та відсутність 

належних знань й інформації про порядок захисту інтелектуальної 
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власності за межами України. 

Зазначені та інші фактори не сприяють розбудові відповідної 

державної політики у вказаній сфері, створенню належних умов для 

розвитку інтелектуального потенціалу нації, стимулюванню 

використання об'єктів права інтелектуальної власності в інноваційній 

діяльності й підвищенню поваги до цього виду власності з боку 

людини, суспільства та держави. 

Для розв’язання існуючих проблем вбачається необхідним створення 

національної системи охорони інтелектуальної власності в державі, що 

має уявляти сукупність законодавчих, структурних і функціональних 

інститутів, які в комплексі можуть забезпечити формування та 

реалізацію державної політики у сфері охорони інтелектуальної 

власності, сприяти забезпеченню суспільства у розвитку 

інтелектуального, творчого, науково-технічного потенціалу нації та 

розвитку інноваційної економіки. 

Субстрат національної системи охорони інтелектуальної власності 

повинні складати її суб’єкти, а також матеріальні, технічні, 

інформаційні ресурси та законодавство держави у сфері інтелектуальної 

власності. 

З огляду на це може бути підтримана пропозиція фахівців 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та науковців 

НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України щодо прийняття Закону України «Про Національну систему 

охорони інтелектуальної власності в Україні». Проект цього закону 

поряд з визначенням основних, фундаментальних засад створення 

національної системи охорони інтелектуальної власності повинен 

передбачати весь комплекс питань, які забезпечать розвиток 

вітчизняного правового поля у цій сфері, основні напрями його 

вдосконалення, і зокрема заходи щодо посилення публічно-правової 

охорони прав інтелектуальної власності в Україні. 

У зв’язку з цим доцільно визначити основні напрямки вдосконалення 

сегменту публічно-правової охорони прав інтелектуальної власності в 

Україні, а саме: 

– забезпечення подальшого розвитку теоретико-методологічних засад 

охорони прав інтелектуальної власності в галузях публічного права 

України; 

– удосконалення цивільного, господарського, адміністративного, 

митного, податкового, кримінального й інших галузей національного 

законодавства з огляду на створення самостійної системи норм, 

спрямованої на охорону прав інтелектуальної власності; 

– усунення колізій та суперечностей між окремими законодавчими і 

нормативними підзаконними актами, що регулюють суспільні 

відносини інтелектуальної власності; 

– передбачення у компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної 
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власності як органу спеціальної компетенції здійснення узагальнень 

судової практики з питань застосування адміністративного і 

кримінального законодавства з наданням необхідних роз’яснень, 

пов’язаних із охороною прав інтелектуальної власності; 

– покращення рівня координації діяльності правоохоронних органів з 

метою створення цілісної системи забезпечення дотримання 

законодавства про охорону інтелектуальної власності. 

Реалізація цих та інших пропозицій у зазначеній сфері сприятиме 

подальшому розвитку та вдосконаленню системи охорони 

інтелектуальної власності в Україні, слугуватиме економічному 

розвитку й піднесенню її міжнародного авторитету. 

Література: базова: 1-8; нормативна: 11, 14, 16, 19-21, 24, 26, 32-36; 

допоміжна: 91, 96, 107, 109, 111, 114, 116, 119, 124-126, 128, 129. 

Завдання на СРС: 

Проаналізуйте основні положення проекту Закону України «Про 

Національну систему охорони інтелектуальної власності в Україні». 

 

2 Тема 2.1. Проблеми об’єкта кримінально-правової охорони прав 

інтелектуальної власності 

Учення про об’єкт злочину у вітчизняному кримінальному праві. 

З’ясування об’єкта, його видів та методологічного значення. 

Поняття об’єкта злочину у радянській доктрині кримінального права. 

Сучасні спроби модернізації об’єкта злочину («блага», «цінності», 

«інтереси» та інші субстанції). 

Проблемні питання класифікації об’єктів у кримінальному праві. 

Триступенева система об’єктів злочину за вертикаллю та горизонталлю. 

Видовий об’єкт злочинів як частина родового об’єкта. 

Визначення місця видового об’єкта у системі загальної класифікації 

об’єктів злочину. Теоретичне та прикладне значення видового об’єкта. 

Методологічне значення видового об’єкта злочину для поєднання 

окремих складів злочинів в їх органічну єдність. 

Проблема виокремлення об’єкта злочинів у сфері інтелектуальної 

власності. Обґрунтування видового об’єкта вказаних злочинів. 

Злочини, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності у 

Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав 

і свобод людини і громадянина» (ст. 176 «Порушення авторського права 

і суміжних прав» і ст. 177 «Порушення прав на винахід, корисну 

модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію»). 

Близькі до цієї галузі злочини, передбачені ст. ст. 2031, 229, 231, 232 у 

Розділі VII «Злочини у сфері господарської діяльності». 

Проблема визначення місця злочинів у сфері інтелектуальної 

власності в системі Особливої частини КК України. Існуючі в теорії 

кримінального права пропозиції щодо передбачення цих діянь серед 
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злочинів проти власності. 

Ідея виокремлення вказаних злочинів у самостійний розділ 

Особливої частини КК України «Злочини проти інтелектуальної 

власності». 

Дискусійність указаних пропозицій. 

Поняття об’єкта в кримінальному праві та його види 

Учення про об’єкт злочину з урахуванням трансформацій, що 

відбуваються у вітчизняному кримінальному праві, вимагає розгляду 

певних теоретичних положень, які мають важливе методологічне 

значення. З’ясування об’єкта, його видів та значення дає змогу 

вирішити не лише питання, а й визначити перспективи розвитку 

кримінального законодавства та практики його застосування. 

Фундаторами учення про склад злочину за радянської доби було 

сформульовано поняття об’єкта злочину як «сукупності суспільних 

відносин, що охороняються кримінальним законом». Вчення про об’єкт 

злочину займає провідне місце у доктрині кримінального права, проте 

останнім часом відзначаються спроби його модернізації. Найбільш 

радикальною є позиція, що визначення об’єкта як суспільних відносин – 

це продукт радянської ідеології, неправдива ідея, місце якої в архіві 

історії. Навпаки, інші вчені пропонують уважати об’єктом злочину 

поряд зі суспільними відносинами певні «блага», «цінності», «інтереси» 

та інші субстанції. 

Поява таких підходів не випадкова, адже звільнення кримінально-

правової теорії від минулих ідеологічних догматів, повернення до 

загальнолюдських цінностей заслуговує на підтримку і пошуку більш 

природної ієрархії об’єктів у кримінальному праві. Водночас 

відкидання усталеної доктрини чи спроби розгалуження суспільних 

відносин додатковими елементами залишаються поки що нездатними 

спростувати поняття об’єкта злочину як сукупності суспільних 

відносин. Слід визнати, що кримінально-правовою теорією поки не 

створено нового науково обґрунтованого фундаментального вчення про 

об’єкт злочину. 

Іншим питанням наукового пошуку постає класифікація об’єктів у 

кримінальному праві. Теорія триступеневої класифікації об’єкта 

злочину за вертикаллю (загальний, родовий, безпосередній) 

запропонована В. Д. Меньшагіним (1938 р.) як логічна, системна й така, 

що співвідноситься із філософськими категоріями загального, 

особливого та окремого. Вона тривалий час визначає структуру 

кримінального законодавства на радянському та пострадянському 

просторі. 

Загальний об’єкт злочину характеризується такими ознаками: 

1) включає суспільні відносини, що стосуються кримінально-правової 

охорони від злочинних посягань; 2) передбачає внутрішню 

диференціацію залежно від виду злочинів; 3) обумовлює зміни у 
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структурі кримінального законодавства. 

Разом з цим, на нашу думку, вітчизняна теорія кримінального права 

та законотворча діяльність поки що недооцінюють важливість для 

кримінального права та кримінального законодавства так званого 

видового об’єкта. Видовий об’єкт свого часу був запропонований 

Є. А. Фроловим як частина родового об’єкта, проте ця ідея у 

вітчизняному кримінальному праві на сьогодні отримала лише 

теоретичне визнання. 

В одному із сучасних енциклопедичних видань з кримінального 

права класифікація злочинів за вертикаллю пропонується на чотирьох 

рівнях: 1) загальний об’єкт (сукупність суспільних відносин, що 

охороняються кримінальним законом); 2) родовий об’єкт (окрема група 

однорідних суспільних відносин, що складають певну сферу 

суспільного життя – власність, особистість і т. п.); 3) видовий об’єкт 

(суспільні відносини одного виду – життя, приватна власність); 

4) безпосередній об’єкт (конкретний прояв суспільних відносин даного 

виду) – з чим можна погодитись. 

Визначення видового об’єкта, хоча й не поділяється всіма 

криміналістами, проте його сутність означає, що в рамках родового 

об’єкта можна розрізняти більш вузькі групи відносин, які 

відображають деякі тісні взаємопов’язані інтереси одного й того ж 

об’єкта. Так, розвиток кримінального права свідчить, що майже з 

прийняттям КК 1960 р. було розпочато дискусію щодо виокремлення у 

межах родового об’єкта злочинів проти громадської безпеки, 

громадського порядку та народного здоров’я (Глава X) за видовими 

об’єктами кожної з цих груп суспільно небезпечних діянь. Саме таке 

рішення реалізовано в Особливій частині чинного КК України (Злочини 

проти громадської безпеки – Розділ IX, Злочини проти безпеки руху та 

експлуатації транспорту – Розділ XI, Злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші злочини проти 

здоров'я населення – Розділ XIII та ін.). 

Отже з огляду на викладене залишається важливим питання щодо 

визначення місця видового об’єкта у системі загальної класифікації 

об’єктів злочину як таке, що має не тільки теоретичне, але й практичне 

значення. На наш погляд, сутність такого підходу лежить у площині 

розгляду видового об’єкта як різновиду родового об’єкта не за 

вертикаллю, а за горизонталлю. 

Виходячи з викладеного огляду класифікації об’єктів злочину за 

вертикаллю та горизонталлю, вбачаємо необхідним уважати, що 

родовий об’єкт злочину з позицій системного підходу має власний 

розподіл за горизонталлю, що передбачає окремі видові об’єкти, які 

охоплюють окремі групи найбільш близьких за змістом суспільних 

відносин. Очевидно, що реальне визнання видового об’єкта злочину 

дозволяє обґрунтувати відносну самостійність окремих складів злочинів 
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та їх органічну єдність і взаємозв’язок у кримінальному праві. 

Проблема виокремлення об’єкта злочинів у сфері 

інтелектуальної власності 

Розглянуте у попередньому підрозділі питання визнання видового 

об’єкта злочину дозволяє обґрунтувати відносну самостійність окремих 

складів злочинів, їх органічну єдність та взаємозв’язок у кримінальному 

праві, незважаючи на визначене їм місце в структурі чинного 

кримінального законодавства. 

Так, у Розділі V «Злочини проти виборчих, трудових та інших 

особистих прав і свобод людини і громадянина» Особливої частини КК 

міститься дві статті, спрямовані на охорону прав інтелектуальної 

власності, – ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» і 

ст. 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію». 

Близькі до цієї галузі злочини, передбачені ст. 2031, 229, 231, 232, 
віднесені до Розділу VII «Злочини у сфері господарської діяльності», 

що також ставить питання визначення їх об’єкта, адже звертається увага 

на те, що вказані кримінально-правові норми відносяться до групи 

норм, які також стосуються охорони прав інтелектуальної власності. 

Отже, виходячи з цього пропонується класифікувати об'єкти прав 

інтелектуальної власності як об'єкти кримінально-правової охорони 

відповідно до того, який аспект в них є домінуючим – творчий, 

інтелектуальний (літературні й художні твори, винаходи, корисні 

моделі тощо) чи господарський (засоби індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг, комерційна таємниця тощо). 

В іншому варіанті висловлюються пропозиції щодо віднесення 

злочинів, передбачених ст. 176, 177 КК, до злочинів проти 

інтелектуальної власності або до злочинів проти власності, а не до діянь 

проти конституційних, виборчих, трудових та інших особистих прав і 

свобод людини і громадянина. 

Таким чином у теорії та на практиці залишається до кінця не 

вирішеною проблема місця злочинів у сфері інтелектуальної власності, 

адже родовим об’єктом цих злочинів є саме право на об’єкти 

інтелектуальної власності як сукупність відносин, які становлять 

особисті немайнові права і майнові права інтелектуальної власності на 

результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 

інтелектуальної власності. 

Стаття 54 Конституції України проголошує, що громадянам 

гарантується 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. Кожний громадянин має право на 

результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 
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використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, 

встановленими законом. 

У розділі V Особливої частини КК міститься дві статті, які 

здійснюють охорону прав, передбачених вказаною конституційною 

нормою, – це ст. 176 «Порушення авторського права і суміжних прав» і 

ст. 177 «Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію». Разом з цим, в кримінально-правовій 

теорії обґрунтовано звертається увага на те, що вказані норми 

відносяться до групи норм, які стосуються охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Так зокрема, А.С. Нерсесян пропонує класифікувати об'єкти прав 

інтелектуальної власності як об'єкти кримінально-правової охорони 

відповідно до того, який саме аспект в них є домінуючим. Визначену 

позицію з цього питання займає С. Я. Лихова, яка пропонує визначити 

місце групи злочинів проти інтелектуальної власності в розділі VI 

«Злочини проти власності» Особливої частини КК, включивши до цієї 

групи діяння, кримінальна відповідальність за які на сьогодні 

передбачена: а) ст. 176, яка охороняє права інтелектуальної власності на 

твір (авторське право) та суміжні права (право на виконання, 

фонограму, відеограму, програму мовлення); б) ст. 177, яка охороняє 

права інтелектуальної власності на окремі об’єкти права промислової 

власності, що є результатом творчої діяльності їх авторів (зокрема, 

винахід, корисна модель, промисловий зразок, топографія інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторська пропозиція); в) ст. 229, яка 

охороняє права інтелектуальної власності на окремі об’єкти права 

промислової власності, що є засобами індивідуалізації учасників 

цивільного (господарського) обороту виробленої продукції та послуг, 

що надаються такими учасниками (зокрема, торговельна марка (знак 

для товарів і послуг), фірмове найменування та кваліфіковане 

зазначення походження товару); г) ст. 231, 232, 2321, які охороняють 

права інтелектуальної власності на інформацію, що становить 

комерційну та банківську таємницю, та неоприлюднену інформацію про 

емітента та його цінні папери (інсайдерська інформація). 

Також пропонується доповнити цей розділ КК України ст. 1751 

«Порушення особистих немайнових прав інтелектуальної власності», 

яка слугуватиме охороні немайнових прав на результати літературної, 

художньої, музичної, наукової і технічної творчості  

Поряд з наведеними пропозиціями в теорії кримінального права 

значне число авторів пропонує включити вказані злочини в окремий 

розділ Особливої частини КК України. Так, вважається доцільним 

доповнити КК України Розділом VI1 «Злочини проти інтелектуальної 

власності», в якому передбачити (об’єднати) чинні ст. 176, 177, 2031, 

229, 231, 232 та 2321 (Берзін П. С., Андрушко П. П. та ін.). 
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Проте, наведені пропозиції сприймаються неоднозначно. Адже 

покладені в їх основу ідеї не підтверджуються ідентичністю 

правовідносин інтелектуальної власності і правовідносин власності, які 

регулюються в цивільному законодавстві як окремі інститути, а, 

наприклад, ст. 2321 КК, що встановлює відповідальність за незаконне 

використання інсайдерської інформації, яка виправдано розміщена у 

розділі Особливої частини КК, присвяченому злочинам у сфері 

господарської діяльності. 

У цьому відношенні збалансованою є позиція про те, що родовим 

об’єктом групи злочинів, яка розглядається, є сукупність відносин, що 

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. 

Існує нагальна потреба на підставі єдності родового об’єкта 

виокремити ці злочини в самостійний розділ Особливої частини КК 

«Злочини у сфері інтелектуальної власності», визначивши їх систему 

відповідно до видового об’єкта цих посягань. 

Література: базова: 1, 2, 4, 6; допоміжна: 87, 89, 111-114, 116, 123-

126. 

Завдання на СРС: 

На основі аналізу чинного Кримінального кодексу України 

сформуйте перелік кримінально-правових норм, які можуть становити 

родовий (видовий) об’єкт злочинів проти інтелектуальної власності. 

Питання для самоконтролю: 

1. Якою в сучасному кримінальному праві є роль видового об’єкта? 

2. Які ознаки обумовлюють обґрунтування видового об’єкта 

вказаних злочинів? 

3. Якою має бути система кримінально-правових норм, що повинні 

утворювати самостійний об’єкт охорони інтелектуальної власності? 

4. Якою є найбільш прийнятна ідея виокремлення вказаних злочинів 

у самостійний розділ Особливої частини КК України? 

3 Тема 2.3. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції (ст. 177 КК) 

Поняття злочину, передбаченого ст. 177 КК України. 

Безпосередній об’єкт злочину. Майнові права на об’єкти 

інтелектуальної власності (ст. 464 і 474 ЦК). 

Незаконність дій як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складів 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 177 КК. Бланкетність диспозиції норми. 

Конвенційна, законодавча і нормативно-правова база кваліфікації 

вказаних злочинів. 

Предмет злочину, передбаченого ст. 177 КК: винахід, корисна 

модель, промисловий зразок, топографія інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторська пропозиція. Ознаки придатності предметів 
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злочинів для набуття права інтелектуальної власності, їх особливості та 

загальна характеристика. 

Предмети, які не передбачені ст. 177 КК як об’єкти прав 

інтелектуальної власності: наукові відкриття, знаки для товарів і послуг, 

фірмові найменування, твори, комп’ютерні програми, бази даних, 

виконання, фонограми, відеограми і програми мовлення, кваліфіковані 

зазначення походження товару. Обґрунтування такого підходу. 

Колізія кримінального і цивільного законодавства стосовно породи 

тварин як предмета даного злочину. Можливість визнання предметом 

цього злочину комп’ютерної програми при визнанні її винаходом. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Способи вчинення злочину: 

незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, 

раціоналізаторської пропозиції; привласнення авторства на вказані 

об’єкти права інтелектуальної власності; інше порушення права на ці 

об’єкти. 

Поняття використання предмета злочину. Види такого використання 

інтелектуального продукту або застосування процесу, що охороняється 

патентом, без згоди його власника. Відповідність ознак такого 

виготовлення ознакам формули винаходу. 

Привласнення авторства на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин та 

раціоналізаторську пропозицію та її ознаки. 

Інше порушення права на винахід, корисну модель, промисловий 

зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію, що посягає на встановлений 

законодавством порядок реалізації особистих немайнових і майнових 

прав на ці об’єкти. 

Суспільно небезпечні наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК. Вид і розмір 

матеріальної шкоди та їх значення для кваліфікації злочину. Причинний 

зв’язок між діями винної особи та шкодою, що настала. 

Відмежування складу злочину, передбаченого ст. 177 КК України, 

від правопорушень, що кваліфікуються за ст. 512 КУпАП.  

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК. Суб’єктивна сторона 

злочину та її ознаки. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, передбачені 

в ч. ч. 2 і 3 ст. 177 КК, є аналогічними ознакам, указаним в ч. ч. 2 і 3 ст. 

176 КК. 

Поняття складу злочину, передбаченого ст. 177 КК України 

Кримінальне законодавство України охороняє не тільки авторське 

право та суміжні права, але й інші права інтелектуальної власності, у 

зв’язку з чим ст. 177 КК охороняє права на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 
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раціоналізаторську пропозицію. 

Стаття 177. Порушення прав на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, 

раціоналізаторську пропозицію 

1. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, 

раціоналізаторської пропозиції, привласнення авторства на них, або 

інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо це завдало 

матеріальної шкоди у значному розмірі, - 

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою 

змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому 

розмірі, - 

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені 

службовою особою з використанням службового становища або 

організованою групою, або якщо вони завдали матеріальної шкоди в 

особливо великому розмірі, - 

(Стаття 177 в редакції Закону № 850-IV від 22.05.2003; із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 3423-IV від 9.02.2006, № 1111-V від 

31.05.2007, № 1019-VIII від 18.02.2016) 

Кримінально-правовий аналіз та питання кваліфікації злочинів, 

передбачених ст. 177 КК України 

Безпосереднім об’єктом цього злочину є права інтелектуальної 

власності щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків, 

топографій інтегральних мікросхем, сортів рослин, раціоналізаторських 

пропозицій. 

Зокрема, згідно зі ст. 464 ЦК майновими правами інтелектуальної 

власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є: 1) право 

на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка (видавати ліцензії); 3) виключне право 

перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, зокрема забороняти таке використання; 

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо 

інше не встановлено договором чи законом. 

Ст. 474 ЦК передбачає, що майновими правами інтелектуальної 

власності на компонування інтегральної мікросхеми є: 1) право на 

використання компонування інтегральної мікросхеми; 2) виключне 

право дозволяти використання компонування інтегральної мікросхеми; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню 

компонування інтегральної мікросхеми, в т. ч. забороняти таке 

використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, 

встановлені законом. 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/850-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3423-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1111-16
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran27#n27
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Дослідники у галузі кримінального права відзначають прогалину в 

кримінальному законодавстві з огляду на те, що ст. 177 КК не згадує 

про породи тварин, що потребує внесення змін до цієї статті. Така 

пропозиція має підстави, оскільки право на породу тварин передбачено 

у главі 42 «Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу 

тварин» Цивільного кодексу України. 

Предметом злочину, передбаченого ст. 177 КК, є відповідні об’єкти 

права інтелектуальної власності: винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин, 

раціоналізаторські пропозиції. 

Винахід (корисна модель) – результат інтелектуальної діяльності 

людини в будь-якій сфері технології. Відповідно до ст. 6 Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» об’єктом 

винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається 

згідно з цим Законом, може бути: а) продукт (пристрій, речовина, штам 

мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); б) процес 

(спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. 

В юридичній літературі висловлюється думка, що за певних умов 

винаходом може бути визнана й комп’ютерна програма, а тому 

порушення прав на комп’ютерну програму, за загальним правилом, слід 

кваліфікувати за ст. 176 КК, а при її визнанні й винаходом та видачі 

відповідного патенту – за ст. 177 КК. 

Згідно з ч. 1 ст. 459 і ч. 1 ст. 460 ЦК винахід вважається придатним 

для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, 

відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний 

для промислового використання; корисна модель – якщо вона, 

відповідно до закону, є новою і придатною для промислового 

використання. 

Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини у галузі 

художнього конструювання. Згідно з ч. 2 ст. 5 Закону України «Про 

охорону прав на промислові зразки» об’єктом промислового зразка 

може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які 

визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для 

задоволення естетичних та ергономічних потреб. Промисловий зразок, 

відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК, вважається придатним для набуття права 

інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є 

новим. 

Інтегральна мікросхема – мікроелектронний виріб кінцевої або 

проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної 

схеми, елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і 

(або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, 

незалежно від способу його виготовлення.  

Топографія інтегральної мікросхеми – зафіксоване на матеріальному 

носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів 
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інтегральної мікросхеми та з’єднань між ними. Права на топографію 

інтегральної мікросхеми, визначені Законом України «Про охорону 

прав на топографії інтегральних мікросхем» від 5.11.1997 р., не 

включають ідеї, способи, системи, технології або закодовану 

інформацію, які можуть бути втілені в топографію такої мікросхеми. 

Відповідно до ст. 471 ЦК компонування інтегральної мікросхеми 

вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на 

нього, якщо воно є оригінальним. 

Поняття «компонування інтегральної мікросхеми», яке міститься в 

Цивільному кодексі України, слід вважати синонімом поняття 

«топографія інтегральної мікросхеми», що вживається в Законі України 

«Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» і в ст. 177 

КК. 

Сорт рослин – окрема група рослин (клон, гібрид першого 

покоління, популяція), яка в рамках ботанічних критеріїв може: а) бути 

визначена ступенем прояву ознак, що є результатом діяльності даного 

генотипу або комбінації генотипів; б) бути відрізнена від будь-якої 

іншої групи рослин ступенем прояву принаймні однієї з цих ознак; 

в) розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для 

відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту. 

Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою 

пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне 

рішення в будь-якій сфері її діяльності. Об’єктом раціоналізаторської 

пропозиції може бути матеріальний об’єкт або процес. 

Відповідно до ст. 484 ЦК автор раціоналізаторської пропозиції має 

право на добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця 

пропозиція подана, проте право на використання цієї пропозиції у будь-

якому обсязі має юридична особа, яка визнала пропозицію 

раціоналізаторською. 

Не є предметом злочину, передбаченого ст. 177 КК, не вказані в цій 

статті об’єкти прав інтелектуальної власності, у т. ч.: наукові відкриття, 

знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, твори, комп’ютерні 

програми, бази даних, виконання, фонограми, відеограми і програми 

мовлення, кваліфіковані зазначення походження товару. 

Об’єктивна сторона злочину може бути реалізована в таких формах: 

1)  незаконне використання винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції; 

2)  привласнення авторства на вказані об’єкти права інтелектуальної 

власності; 

3)  інше порушення права на ці об’єкти. 

Використанням винаходу (корисної моделі), відповідно до ст. 28 

Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», 

визнається: 
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– виготовлення продукту із застосуванням запатентованого 

винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, 

пропонування для продажу, в т. ч. через Інтернет, продаж, імпорт 

(ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання 

такого продукту в зазначених цілях; 

– застосування процесу, що охороняється патентом, або 

пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка 

пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється 

без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є 

очевидним. 

При цьому продукт визнається виготовленим із застосуванням 

запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому 

використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули 

винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Такі ж 

положення стосуються і процесу, що охороняється патентом. 

Використанням промислового зразка, відповідно до ст. 20 Закону 

України «Про охорону прав промислові зразки», визнається 

виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового 

зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в т. ч. 

через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в 

цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. 

Такий продукт визнається виготовленим із застосуванням 

запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі 

суттєві ознаки промислового зразка. 

Під використанням топографії інтегральної мікросхеми, відповідно 

до Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем», слід розуміти: а) копіювання топографії інтегральних 

мікросхем; б) виготовлення інтегральних мікросхем із застосуванням 

даної топографії; в) виготовлення будь-яких виробів, що містять такі 

інтегральні мікросхеми; г) ввезення таких інтегральних мікросхем та 

виробів, що їх містять, на митну територію України; д) пропонування 

для продажу, в т. ч. через Інтернет, продаж та інше введення в 

цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях інтегральних 

мікросхем, виготовлених із застосуванням топографії інтегральних 

мікросхем, та будь-яких виробів, що містять такі інтегральні 

мікросхеми. 

Інтегральна мікросхема визнається виготовленою із застосуванням 

зареєстрованої топографії, якщо при цьому використано всі елементи, 

які визначають топографію інтегральної мікросхеми оригінальною. 

Використання сорту рослин – це будь-яка дія щодо сорту 

зазначеного у Законі України «Про охорону прав на сорти рослин» в 

переліку дій, які потребують дозволу власника патенту. 

Зокрема, відповідно до ст. 39 цього Закону виключне право на дозвіл 

(заборону) використання сорту полягає в тому, що без дозволу 
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володільця патенту не можна здійснювати щодо посадкового матеріалу 

сорту такі дії: а) виробництво або відтворення (з метою розмноження); 

б) доведення до кондиції з метою розмноження; в) пропонування до 

продажу; г) продаж або інший комерційний обіг; д) вивезення за межі 

митної території України; е) ввезення на митну територію України; 

є) зберігання для вищезазначених цілей. 

Крім того, ст. 39, 391 названого Закону визначають і деякі інші дії, які 

не можна вчиняти без дозволу володільця патенту або власника 

майнового права інтелектуальної власності на поширення сорту рослин. 

Під використанням раціоналізаторської пропозиції слід розуміти її 

втілення в життя, безоплатне поширення, продаж тощо. 

У літературі висловлюється думка, що раціоналізаторська пропозиція 

не може розглядатися як предмет злочинів у сфері інтелектуальної 

власності, у зв’язку з відсутністю у її володільців майнових прав 

інтелектуальної власності, охорона яких могла би бути забезпечена 

кримінально-правовими засобами, а також тому, що за своїм змістом і 

критеріями охоронної здатності вона взагалі не може бути віднесена до 

права на об’єкти інтелектуальної власності. 

Під привласненням авторства на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію слід розуміти оформлення в 

повному обсязі або частково відповідних реєстраційних документів на 

чужі права інтелектуальної власності під своїм прізвищем; реєстрацію 

під своїм прізвищем предмета інтелектуальної власності, створеного у 

співавторстві з іншими особами, без позначення цього. 

Під іншим порушенням права на винахід, корисну модель, 

промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт 

рослин, раціоналізаторську пропозицію слід розуміти вчинення будь-

яких інших діянь, які порушують встановлений чинним законодавством 

порядок реалізації особистих немайнових і майнових прав на ці об’єкти. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину є незаконність 

дій, передбачених в ч. 1 ст. 177 КК. Особливістю цієї норми є 

бланкетність, тому при кваліфікації указаних дій слід з'ясовувати, чи 

порушували вони чинне законодавство або ні. 

Чинна нормативна база з цих питань складається з ЦК (глави 39-42, 

ст. 439-488), законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» від 15.12.1993 р., «Про охорону прав на промислові зразки» від 

15.12.1993 р., «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем» від 5.11.1997 р., «Про охорону прав на сорти рослин» від 

21.04.1993 р. та інших нормативно-правових актів. 

Обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 177 КК, є спричинення матеріальної шкоди у 

значному розмірі, під якою, згідно з приміткою ст. 176 КК, слід 

розуміти шкоду, розмір якої у 20 і більше разів перевищує НМДГ. 
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Поряд з цим, необхідно встановити причинний зв’язок між діями винної 

особи та шкодою, що настала. 

Незаконне використання названих вище об’єктів права 

інтелектуальної власності, привласнення авторства на ці об’єкти або 

інше умисне порушення прав на них, якщо ці дії не пов’язані із 

заподіянням матеріальної шкоди, або заподіяли матеріальну шкоду в 

розмірі, який відповідно до ч. 1 ст. 177 КК не є значним, кваліфікуються 

за ст. 512 КУпАП. 

Водночас питання захисту прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, що розглядаються, може здійснюватися також у межах 

цивільного чи господарського судочинства. 

Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК, є загальним. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим чи 

непрямим умислом. 

Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, передбачені 

в ч. ч. 2 і 3 ст. 177 КК, є аналогічними ознакам, указаним в ч. ч. 2 і 3 

ст. 176 КК. 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 32-35; допоміжна: 111-

114, 116, 123-126. 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати обґрунтованість криміналізації об’єктів 

інтелектуальної власності у складі злочину, передбаченому ст. 177 КК з 

наданням пропозицій щодо його вдосконалення. 

4 Тема 2.4. Інші злочини проти прав інтелектуальної власності 

Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва (ст. 2031 КК України). 

Об’єкт злочину в частині прав інтелектуальної власності. 

Предмети злочину як обов’язкова ознака даного складу злочину 

(диски для лазерних систем зчитування, матриці, обладнання та 

сировина для їх виробництва) та їх кримінально-правова 

характеристика. 

Бланкетний вид диспозиції складу злочину та законодавство, що має 

кримінально-правове значення (Закон України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 

пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних 

систем зчитування» від 17.01.2002 р., «Про авторське право і суміжні 

права» в редакції від 11.07.2001 р.), інші закони та міжнародні договори 

України. 

Об’єктивна сторона складу злочину. Характеристика діянь, що 

порушують законодавство, яким регулюються виробництво, експорт, 

імпорт, зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних 

систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх 

виробництва, якщо ці дії вчинені у значних розмірах. 

Конструкція складу злочину та момент його закінчення. 
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Суб’єкт складу злочину та його особливості. 

Суб’єктивна сторона злочину та спеціальна мета в її структурі. 

Кваліфікуючі ознаки злочину в ч. 2 ст. 2031 КК. 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 

КК України). 

Основний безпосередній об’єкт злочину в частині прав 

інтелектуальної власності. 

Особливості предмета злочину (знак для товарів чи послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару). 

Характеристика об’єктивної сторони складу злочину. 

Конструкція та момент закінчення злочину, вид шкоди, її розмір та 

характеристика. 

Суб’єкт і суб’єктивна сторона складу злочину. 

Кваліфікуючі (ч. 2 ст. 229 КК) та особливо кваліфікуючі (ч. 3 ст. 229 

КК) ознаки злочину. 

Відмежування злочинів, передбачених ст. 229 КК, від суміжних 

складів (ст. 192 КК), а також кваліфікація цих діянь за сукупністю 

(ст. 361 КК). 

Незаконне збирання з метою використання або використання 

відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю 

(ст. 231 КК України). 

Безпосередній об’єкт злочину в частині суспільних відносин, що 

стосуються прав інтелектуальної власності. 

Предмет злочину (відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю). Поняття комерційної та банківської таємниці, 

розголошення яких може заподіяти шкоду інтересам суб’єкта 

господарювання. Склад і обсяг указаних відомостей, спосіб їх захисту 

та правового регулювання. Види інформації, що становить комерційну 

або банківську таємницю. 

Бланкетний характер диспозиції норми (ст. 36 ГК, постанова КМУ 

«Про перелік відомостей, які не становлять комерційної таємниці» від 

9.08.1993 р. № 611, Закон України «Про банки і банківську діяльність» 

від 7.12.2000 р., Правила збереження, захисту, використання та 

розкриття банківської таємниці, затверджені постановою Правління 

НБУ від 14.07.2006 р. № 267). 

Об’єктивна сторона злочину: умисні дії, спрямовані на отримання 

відомостей, що становлять комерційну чи банківську таємницю, з 

метою розголошення чи іншого використання цих відомостей; 

незаконне використання таких відомостей, якщо воно спричинило 

істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності. 

Конструкція вказаних складів злочинів та момент їх закінчення. 

Поняття істотної шкоди як наслідку злочину та її види. 

Суб’єкт злочину та суб’єктивна сторона, спеціальна мета як ознака 
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суб’єктивної сторони. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК 

України). 

Безпосередній об’єкт злочину в частині прав інтелектуальної 

власності. Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 

Об’єктивна сторона злочину як сукупність ознак: дія у вигляді 

розголошення відповідною особою комерційної або банківської 

таємниці; істотна шкода суб’єкта господарської діяльності; причинний 

зв’язок між діянням і наслідком. 

Характеристика розголошення комерційної таємниці (ст. 17 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., 

ст. 36 ГК). Способи розголошення банківської таємниці. 

Істотна шкода як наслідок злочину та її встановлення. 

Конструкція складу злочину і момент його закінчення. 

Суб’єкт злочину та його особливості. Суб’єктивна сторона злочину 

та її мотиви. 

Кваліфікація злочину за сукупністю діянь, передбачених ст. 231, і, 

зокрема, статтями 361, 362 КК. 

Кримінально-правовий аналіз незаконного обігу дисків для 

лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для 

їх виробництва (ст. 2031 КК України) 

Об’єктом злочину є суспільні відносини у сфері господарської 

діяльності, зумовлені незаконним виробництвом, експортом, імпортом, 

зберіганням, реалізацією та переміщенням предметів злочину. 

Додатковим об’єктом можуть бути власність, авторське право і 

суміжні права. 

Предмет злочину є обов’язковою ознакою даного складу злочину, 

який складають: диски для лазерних систем зчитування, матриці, 

обладнання для їх виробництва, сировина для їх виробництва. 

Диск для лазерних систем зчитування – оптичний диск із записом або 

з можливістю запису на ньому аудіо або цифрової інформації будь-

якого змісту для лазерних систем зчитування, яка є об’єктом авторських 

і суміжних прав. 

Лазерною системою зчитування є система, яка дає змогу відтворити 

інформацію, записану на оптичних носіях за допомогою лазерних 

технологій. 

Матриця – матеріальний носій у виді штампа або іншого 

аналогічного чи еквівалентного пристрою, який містить інформацію у 

цифровій формі і використовується для її безпосереднього перенесення 

на диск для лазерних систем зчитування під час його виробництва. 

Обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування 

– обладнання, пристрої та засоби, за допомогою яких виготовляються 

оптичні диски для таких систем (агрегати, преси, штампи, прес-форми 
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тощо). У першу чергу – це технологічний процес, а саме – виготовлення 

дисків, іншою складовою є нанесення інформації на диск із 

використанням спеціальної записуючої апаратури. 

Враховуючи бланкетний характер норми при вирішенні питання 

щодо визнання записуючої апаратури предметом даного злочину, слід 

встановити, що зазначені в диспозиції норми дії вчинюються саме з 

метою її використання з порушенням законодавства, що регулює обіг 

дисків для лазерних систем зчитування (Закон України «Про 

особливості державного регулювання діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування» від 17.01.2002 р., «Про 

авторське право і суміжні права» в редакції від 11.07.2001 р.), іншими 

законами та міжнародними договорами України. 

Сировиною для виробництва дисків для лазерних систем зчитування є 

оптичний полікарбонат. 

Об’єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, що порушують 

законодавство, яким регулюються виробництво, експорт, імпорт, 

зберігання, реалізація та переміщення дисків для лазерних систем 

зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва, якщо 

ці дії вчинені у значних розмірах. 

Виробництво дисків для лазерних систем зчитування складається з 

таких процесів: а) перетворення сировини у диски для лазерних систем 

зчитування; б) нанесення на них аудіо чи цифрової інформації, яка 

може визнаватися об’єктом авторських чи суміжних прав. У цьому разі 

вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених 

статтями 2031 та 176 КК. 

Б., маючи злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання з 

метою подальшої реалізації контрафактних дисків для лазерних 

систем зчитування, а саме продукцію торгових марок Sony Interactive 

Entertainment Incу, у значних розмірах придбав у невстановленої особи 

84 контрафактні диски для лазерних систем зчитування формату 

«BD», позначені торгівельним знаком Sony Interactive Entertainment Inc, 

з метою їх подальшого незаконного зберігання для наступної реалізації. 

Внаслідок порушення прав компанії SIEI, шляхом реалізації 

незаконної продукції групи Playstation, було завдано матеріального 

збитку у розмірі 67944 гривень. 

Крім того, у Б. виник злочинний умисел, направлений на незаконне 

розповсюдження комп'ютерних програм на носіях інформації, що 

містять об'єкти авторського права і суміжних прав Sony Interactive  

Entertainment Inc, для чого він придбав у невстановленої особи 

контрафактні диски для лазерних систем зчитування формату «BD», 

позначені торгівельним знаком вказаного власника. 

Тим самим Б. виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення 

злочину до кінця, а саме вчинив дії для незаконного розповсюдження 
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комп'ютерних програм на носіях інформації, що містять об'єкти 

авторського права і суміжних прав Sony Interactive Entertainment Inc, 

але злочин не було закінчено до кінця з причин, які не залежали від його 

волі, тому, що був затриманий працівниками поліції. 

Суд кваліфікував дії Б. за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 176 КК України як 

незаконне розповсюдження комп'ютерних програм на носіях 

інформації, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, але 

злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, 

а також за ч. 1 ст. 2031 КК України як незаконне зберігання дисків для 

лазерних систем зчитування у значному розмірі. 

Експорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, 

обладнання та сировини для їх виробництва полягає у вивезенні з 

території України зазначених предметів з метою їх реалізації. 

Імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання 

та сировини для їх виробництва – ввезення на територію України 

зазначених предметів з метою їх реалізації. 

Зберігання вказаних у диспозиції ч. 1 ст. 2031 КК предметів – 

вчинення будь-яких умисних дій, пов’язаних із фактичним володінням 

такими предметами, незалежно від місця їх знаходження і тривалості 

зберігання: тримання при собі (в одязі, валізі тощо) або поміщення у 

вибране місце. 

Реалізація – будь-яке умисне відчуження цих предметів: 

використання як засобу платежу, продаж, розмін, обмін, дарування, 

передача в борг і в рахунок боргу тощо. 

Переміщення – перевезення чи пересилання зазначених предметів з 

одного місця в інше. 

Злочин вважається закінченим після вчинення будь-якої з вказаних 

дій, якщо вартість предметів злочину становить значний розмір (ч. 1 ст. 

2031 КК). 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16 

років. Спеціальний суб’єкт – приватний підприємець або службова 

особа суб’єкта господарювання. 

Суб’єктивна сторона злочину – прямий умисел. У разі здійснення 

експорту, імпорту обладнання та сировини обов’язковою ознакою 

суб’єктивної сторони буде мета – незаконне виробництво за допомогою 

цих предметів дисків для лазерних систем зчитування. 

Кваліфікуючими ознаками злочину в ч. 2 ст. 2031 КК визначено 

повторність, попередня змова групи осіб, наслідки у великих розмірах. 

Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового 

найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 

229 КК України) 

Основний безпосередній об’єкт цього злочину серед інших 

передбачає права інтелектуальної власності. 

Предмет злочину – знак для товарів чи послуг, фірмове 
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найменування, кваліфіковане зазначення походження товару. 

Знаки для товарів чи послуг – позначення, за якими товари або 

послуги одних осіб відрізняються від товарів чи послуг інших осіб. Такі 

знаки призначені для ідентифікації товарів і послуг, для розрізнення 

сервісу різних підприємств та інших суб’єктів господарської діяльності. 

Разом з цим, вказані знаки також вказують на походження, певну якість 

товарів чи послуг, рекламують їх, надаючи споживачам певну 

інформацію. Предметом злочину є знаки для товарів чи послуг які: 

зареєстровані в Україні; або охороняються без реєстрації на підставі 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна; або визнані у 

встановленому порядку добре відомими. 

Фірмове найменування – найменування суб’єкта господарювання 

(юридичної особи або фізичної особи-підприємця), під яким він бере 

участь у господарському обороті. Підприємець має право заявити як 

фірмове (комерційне) найменування своє прізвище або ім’я (ст. 159 ГК). 

Кваліфіковане зазначення походження товару – позначення, яке 

включає назву географічного місця зазначення походження товару і 

підлягає реєстрації у встановленому законом порядку. Ідеться про назву 

географічного місця (країни, місцевості тощо), яка вживається для 

позначення товару; походить з цього місця чи має певні якості, 

репутацію та інші характеристики, зумовлені винятково або головним 

чином характерними для даного місця природними умовами, людським 

фактором або їх поєднанням (наприклад, горілка «Хортиця»). 

Не є предметом злочину: просте зазначення походження товару; 

кваліфіковане зазначення походження товару, пов’язане з географічним 

місцем в іноземній державі, якщо право на нього в останній не 

охороняється. 

Об’єктивна сторона злочину – це сукупність трьох ознак: а) діяння у 

вигляді незаконного використання об’єктів, указаних у ч. 1 ст. 229 КК, 

або іншого порушення права на знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування чи кваліфіковане зазначення походження товару; б) 

суспільно небезпечні наслідки – матеріальна шкода у значному, 

великому чи особливо великому розмірі; в) причинний зв’язок між 

діянням і наслідками. 

Використання знака для товарів чи послуг – це: нанесення його на 

будь-який товар, упаковку, в якій міститься останній; застосування під 

час надання будь-якої послуги; застосування в діловій документації, 

рекламі та в мережі Інтернет, зокрема в іменах, що використовуються 

для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті. 

Д., будучи фізичною особою-підприємцем, що здійснює господарську 

діяльність щодо надання поліграфічних послуг, без укладання 

відповідних ліцензійних договорів з власником знака для товарів і послуг 

(«NIKE»), зареєстрований за свідоцтвом України №7915, права на який 

належать компанії «NIKE International Ltd» (США), для збільшення 
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обсягу збуту продукції та одержання доходів, протягом січня-лютого 

2012 року в своєму офісному і виробничому приміщеннях за допомогою 

трафаретного станка, трафарету та системного блока ПЕОМ 

використовував позначення, тотожне позначенню торговельної марки 

«Nike» шляхом нанесення такого на кофти різних розмірів і кольорів в 

кількості 80 одиниць, та в подальшому реалізував зазначені спортивні 

кофти, чим завдав компанії «NIKE International Ltd» (США) 

матеріальну шкоду на загальну суму 49330,60 грн. 

Незаконним є таке використання знака для товару чи послуги, яке 

здійснюється без дозволу власника свідоцтва на знак. При цьому 

власник має право надати будь-якій особі дозвіл на використання знака 

на підставі ліцензійного договору. Незаконним також є використання 

знака без дозволу особи, яка лише подала заявку для проведення 

внутрішньодержавної чи міжнародної реєстрації знака, але відповідний 

документ ще не отримала.  

Порушенням права на знак для товарів чи послуг за ст. 229 КК 

вважається його використання без згоди власника свідоцтва у доменних 

іменах, а також посягання на право цього власника зазначати поряд зі 

знаком попереджувальне маркування, що вказує на його реєстрацію в 

Україні. 

Незаконним використанням предмета злочину є застосування його у 

вигляді, що відрізняється від оригіналу зареєстрованого знака тільки 

деякими елементами, але які не змінюють у цілому відмінності 

останнього, отже коли позначення настільки подібні, що їх можна 

сплутати із зареєстрованими раніше знаками чи фірмовими 

найменуваннями тощо. 

Використання кваліфікованого зазначення походження товару – це: 

нанесення на товар, етикетку, упаковку; застосування в рекламі; 

записування на бланках, рахунках та інших документах, що 

супроводжують товар. 
Ж., маючи умисел на незаконне використання знака для товарів та 

послуг, у грудні 2012 року, знаходячись на території «Автомобільного 

ринку», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Оріхівське 

шосе, 36, при невідомих слідству обставинах, у малознайомого чоловіка, 

придбав голограми з зображенням торгівельного знаку Публічного 

акціонерного товариства «Запорізький автомобілебудівельний завод». 

Після чого, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне 

використання знака для товарів та послуг, за місцем свого мешкання, з 

метою подальшого збуту, самостійно наклеїв раніше придбані голограми 

з зображенням знака для товарів та послуг ПАТ «ЗАЗ» на полімерні 

пакунки з кустарно виготовленими автомобільними запчастинами, які він 

придбав за невідомих обставин у невстановлених у ході досудового 

розслідування осіб. Указані кустарно виготовлені автомобільні 

запчастини, з незаконно використаним знаком для товарі та послуг ПАТ 

«ЗАЗ», Ж. реалізовував на авторинку. 
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Використання кваліфікованого зазначення походження товару 

визнається незаконним у тому разі, коли воно: здійснюється особою, у 

якої немає свідоцтва про право на його використання; має місце щодо 

товару, який не походить із зареєстрованого для цього географічного 

місця, навіть якщо справжнє місце походження товару чи географічне 

зазначення його походження подається у перекладі або 

супроводжується словами: «вид», «тип», «стиль», «марка» тощо; 

вводить в оману споживачів щодо походження товару та його 

особливих властивостей або інших характеристик, чим завдає шкоди 

репутації зареєстрованого на законних підставах знака або фірмового 

найменування. 

Злочин визнається закінченим з моменту завдання матеріальної 

шкоди у значному розмірі, що включає як пряму шкоду, так і упущену 

вигоду (зокрема, у зв’язку з послабленням на ринку попиту на товар; 

втратою ділової репутації суб’єктом господарювання тощо). 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. 

Суб’єктивна сторона злочину передбачає умисну форму вини. 

До кваліфікуючих ознак злочину (ч. 2 ст. 229 КК) належать: 

повторність; вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 

завдання матеріальної шкоди у великому розмірі. 

Особливо кваліфікуючими ознаками (ч. 3 ст. 229 КК) є: вчинення 

злочину службовою особою з використанням службового становища; 

організованою групою; завдання матеріальної шкоди в особливо 

великому розмірі. 

У разі незаконного нанесення знака для товарів чи послуг або 

фірмового найменування на диски, виготовлені з порушенням 

законодавства, що регулює їх виробництво, експорт, імпорт, зберігання, 

реалізацію та переміщення, вчинене, за наявності інших необхідних 

ознак, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів за статтями 229 та 

2031 КК. 

Злочин, передбачений ст. 229 КК, слід відрізняти від діяння, яке 

містить ст. 192 КК (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або 

зловживання довірою). Критерій розмежування вбачається в ознаках 

предмета злочину та його наслідків. Зокрема, предметом останнього 

можуть бути: чуже майно; грошові кошти, які фізична особа 

зобов’язана сплатити приватній установі, державі або комунальній 

організації за надані послуги. Тоді як предметом злочину, 

передбаченого ст. 229 КК, – знак для товарів і послуг, фірмове 

найменування, кваліфіковане зазначення походження товару як 

індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів і послуг, що 

є об’єктами інтелектуальної власності. 

Склад злочину, передбачений ст. 229 КК, слід відмежовувати від 

діянь ст. 361 КК (несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ 
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(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж 

електрозв’язку). Йдеться про використання назв предмета злочину для 

адресації ресурсів в Інтернеті як доменних імен, яке здійснюється 

шляхом незаконного втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), систем і 

комп’ютерних мереж. Статтею 229 КК такі дії не охоплюються, а отже 

потребують кваліфікації за сукупністю зі ст. 361 КК. 

Кваліфікація незаконного збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю (ст. 231 КК України) 

Безпосередній об’єкт злочину – відносини добросовісної конкуренції 

в частині порядку охорони інформації, яка є комерційною або 

банківською таємницею, права і законні інтереси суб’єктів цих видів 

діяльності, а також права інтелектуальної власності. 

Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 

Комерційна таємниця – це відомості, пов’язані з виробництвом, 

технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта 

господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких 

може заподіяти шкоду інтересам суб’єкта господарювання. Склад і 

обсяг цих відомостей, спосіб їх захисту визначається суб’єктом 

господарювання згідно із законом (ст. 36 ГК). Вона може обіймати 

інформацію виробничого чи технічного характеру (новітні технології, 

секрети і ноу-хау виробництва тощо), дані економічного змісту (ринки 

збуту, перемовини та угоди з партнерами, плани розвитку, системи 

безпеки суб’єкта господарювання тощо). 

Не вважаються відповідно до постанови КМУ «Про перелік 

відомостей, які не становлять комерційної таємниці» від 9.08.1993 р. 

№ 611 такі відомості, як: документи, що дозволяють займатися 

підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, 

необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших 

обов’язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їх 

заробітну плату загалом і за професіями й посадами, наявність вільних 

робочих місць; документи про сплату податків і обов’язкових платежів; 

документи про платоспроможність; інформація про забруднення 

довкілля, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що 

завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення законодавства України 

та розміри заподіяних при цьому збитків. 

Банківська таємниця – це інформація щодо діяльності і фінансового 

стану клієнта, що відома банку у процесі обслуговування клієнта та 

взаємовідносин із ним чи третіми особами при наданні послуг банку і 

розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди 

клієнтові. Перелік інформації, яка визнається банківською таємницею, 

передбачено Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 
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7.12.2000 р., а також Правилами збереження, захисту, використання та 

розкриття банківської таємниці, затвердженими постановою Правління 

НБУ від 14.07.2006 р. № 267. 

Об’єктивна сторона злочину знаходить свій прояв в умисних діях, 

спрямованих на отримання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого використання 

цих відомостей, або в незаконному використанні таких відомостей, 

причому останнє діяння утворює склад злочину, якщо воно спричинило 

істотну шкоду суб’єкту господарської діяльності. 

Під діями, спрямованими на отримання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, слід розуміти пошук і добування 

таких відомостей будь-яким, зокрема злочинним, способом (наприклад, 

викрадення, купівля відповідних документів, виготовлення їх копій, 

прослуховування телефонних розмов, перегляд поштової 

кореспонденції, візуальне спостереження, підслуховування усних 

розмов, у тому числі із застосуванням спеціальних технічних засобів 

негласного отримання інформації, фото- кіно- відео- зйомки, 

проникнення до комп’ютерних систем тощо. 
Т., працівник «ПриватБанку», в силу своїх посадових обов'язків, маючи 

доступ до інформації щодо клієнтів цього банку, яка стала відомою банку 

під час їх обслуговування і зберігалася в комп'ютерах, автоматизованих 

системах та комп'ютерних мережах, з метою заволодінням чужим 

майном – грошовими коштами клієнтів банку, перекопіював указані 

відомості на власний інформаційний носій. 

Для реалізації свого наміру Т. вступив у змову з М. і Ф., яким повідомив 

дані клієнтів вказаного банку, зокрема: їх стать, вік, номери мобільних 

телефонів, а також розробив план дій та визначив їх ролі при знятті 

грошових коштів з банкоматів. З метою конспірування Т. придбавав нові 

мобільні телефони та стартові пакети, які використовувались лише для 

здійснення телефонних дзвінків потерпілим. Маючи навики спілкування з 

клієнтами банку, користуючись клієнтською базою, Т. телефонував 

потерпілим, яким представлявся працівником банку, повідомляв завідомо 

неправдиві відомості щодо налаштування додаткових послуг банку, 

посилення заходів безпеки захисту картки чи заміни пін-коду, в 

результаті чого отримував у них інформацію про пароль доступу до 

послуги «операції без картки» та інформацію про персональні 

ідентифікаційні номери (пін-коди), відомі лише власникам кредитних 

банківських карток. Користуючись отриманими від Т. даними, М. і Ф. 

знімали через банкомати з рахунків потерпілих грошові кошти, 

заподіявши тим самим «ПриватБанку» істотну шкоду. 

У разі поєднання незаконного збирання відомостей, що становлять 

комерційну або банківську таємницю, з порушенням таємниці 

листування і телефонних розмов, з використанням спеціальних 

технічних засобів, вчинене слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, 

тобто ст. 231 та статтями 163 або 359 КК. 
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Не містять складу злочину ситуації, коли особа дізналася про вказану 

таємницю випадково (знайшла документ або почула таку інформацію). 

Слід мати на увазі, що згідно з ч. 3 ст. 162 ГК особа, яка самостійно і 

добросовісно одержала інформацію, що є комерційною таємницею, має 

право використовувати її на свій розсуд. 

Злочин є закінченим з моменту вчинення дій, спрямованих на 

отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, тобто має усічений склад. 

Незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, полягає у впровадженні у виробництво чи 

застосуванні іншим способом під час планування або здійснення 

господарської діяльності без дозволу уповноваженої на те особи 

відомостей, що становлять зазначену таємницю. Крім того, 

використанням комерційної або банківської таємниці треба вважати її 

розголошення та інші дії, які особа вчиняє за допомогою відповідної 

інформації (наприклад, продаж, обмін на іншу інформацію або 

матеріальні цінності, висунення майнових або інших вимог до власника 

такої таємниці щодо винагороди, підрив ділової репутації конкурента). 

Незаконне використання відомостей, що становлять комерційну або 

банківську таємницю, визнається матеріальним складом, який є 

закінченим з моменту спричинення істотної шкоди суб’єкту 

господарської діяльності. 

Факт наявності або відсутності істотної шкоди вирішується в 

кожному конкретному випадку з огляду на розмір завданих збитків, 

фінансове становище суб’єкта господарювання тощо. Вона може бути 

як матеріальною, так і нематеріальною, охоплювати як пряму шкоду, 

так і одержані суб’єктом господарської діяльності збитки від зниження 

обсягів реалізації продукції, вимушеного зниження цін (тарифів) на 

товари (послуги), фінансових витрат, пов’язаних із відверненням 

негативних наслідків використання комерційної та банківської таємниці 

конкурентами тощо. 

Суб’єкт злочину – загальний, фізична осудна особа, яка досягла 16-

річного віку. 

Суб’єктивна сторона злочину у випадках вчинення дій, спрямованих 

на отримання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, характеризується умисною формою вини, а також 

спеціальною метою в усіченому складі. 

Розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232 КК 

України) 

Безпосереднім об’єктом злочину поряд з іншими суспільними 

відносинами у сфері господарської діяльності є право інтелектуальної 

власності. 

Предмет злочину – відомості, що становлять комерційну або 

банківську таємницю. 
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Об’єктивна сторона злочину включає сукупність таких ознак: 1) дія 

у вигляді розголошення особою комерційної або банківської таємниці; 

2) істотна шкода суб’єкту господарської діяльності; 3) причинний 

зв’язок між діянням і наслідком. 

Розголошення комерційної таємниці – це ознайомлення іншої особи 

без дозволу особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно 

до законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, 

якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням 

відповідних обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди 

суб'єкту господарювання (ст. 17 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., ст. 36 ГК). 

Аналогічно виглядає це питання стосовно банківської таємниці. 

При цьому способи розголошення комерційної та банківської 

таємниці можуть бути різними: усно, письмово, із застосуванням 

технічних засобів та комунікацій, оприлюднення у засобах масової 

інформації, умисного створення умов для ознайомлення з відповідними 

предметами злочину тощо, хоча сам той чи інший спосіб вчинення 

злочину на кваліфікацію дій винного не впливає. 

Даний злочин вважається закінченим з моменту заподіяння суб’єкту 

господарської діяльності істотної шкоди. 

Суб’єкт злочину – спеціальний, особа, якій комерційна або 

банківська таємниця відома у зв’язку з професійною чи службовою 

діяльністю. Поряд з працівниками суб’єктів господарювання суб’єктом 

злочину можуть визнаватися працівники інших установ, нотаріуси, 

особи, які виконують на даному підприємстві чи в його інтересах свої 

професійні обов’язки, зокрема аудитори, адвокати, працівники 

фіскальних і правоохоронних органів, які мають доступ до комерційної 

чи банківської таємниці у зв’язку з виконанням службових обов’язків. 

Суб’єктивна сторона злочину характеризується умислом та 

корисливим чи іншим особистим мотивом. Особистим може бути 

прихильне ставлення чи, навпаки, неприязнь, бажання заподіяти шкоди, 

помста за критику чи звільнення, підтримання конкурента та інше. 

Збирання відомостей, що становлять комерційну або банківську 

таємницю, за допомогою несанкціонованого втручання в роботу 

комп’ютерів або їх мереж повинно кваліфікуватися за сукупністю 

злочинів, передбачених ст. 231 та статтями 361, 362 КК. 

Література: базова: 1, 2, 4, 6, 9; нормативна: 11, 12, 16, 22, 24, 29-31, 

48, 51, 61, 67, 69, 82; допоміжна: 87, 89, 98, 103, 112, 113, 123. 

Питання на СРС: 

1. Якою особливістю характеризується безпосередній об’єкт складів 

злочинів, передбачених статтями 2031, 229, 231, 232 КК? 

2. Як слід тлумачити поняття «незаконність» дій як ознаку 

об’єктивної сторони вказаних складів злочинів?  

3. Які предмети складу злочину передбачає ст. 2031 КК? 
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4. Який кримінально-правовий зміст характеризує поняття 

«обладнання», «матриця» та «сировина» у диспозиції ст. 2031 КК? 

5. Яким нормативним актом регулюється діяльність суб’єктів 

господарювання, пов’язана з виробництвом, експортом, імпортом 

дисків для лазерних систем зчитування? 

6. У чому особливість таких предметів злочину, як: знак для товарів 

чи послуг, фірмове найменування, кваліфіковане зазначення 

походження товару (ст. 229 КК)? 

7. Як слід кваліфікувати дії винного при незаконному використанні 

назв доменних імен для адресації ресурсів в Інтернеті, що здійснюється 

шляхом незаконного втручання в цю мережу? 

8. У чому відмінність складу злочину, передбаченого ст. 229 КК, від 

діяння, яке містить ст. 192 КК (заподіяння майнової шкоди шляхом 

обману або зловживання довірою)? 

9. До яких законодавчих та нормативних актів відсилає диспозиція 

ст. 231 КК України? 

10. Як сформульовані поняття комерційної і банківської таємниці у 

чинному законодавстві України? 

11. Які відомості суб’єктів господарської діяльності не можуть 

становити комерційної і банківської таємниці? 

12. Чим відрізняються конструкції складів злочинів, передбачені ч. 1 

ст. 231 КК України? 

13. Хто є суб’єктом розголошення комерційної або банківської 

таємниці (ст. 232 КК України)? 

14. Які мотиви суб’єктивної сторони та їх зміст передбачає ст. 232 КК 

України? 

5 Тема 3.1. Адміністративно-правова охорона об'єктів 

інтелектуальної власності 

Адміністративна відповідальність як публічно-правовий засіб 

охорони об’єктів інтелектуальної власності. Розвиток адміністративного 

законодавства щодо охорони суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності. 

Ступінь наукової розробки проблем адміністративно-правової 

охорони прав інтелектуальної власності. Ключові категорії, що 

торкаються розуміння, з’ясування і тлумачення понять «охорона» та 

«захист» прав інтелектуальної власності. 

Поняття адміністративно-правового захисту прав та інтересів особи. 

Реалізація права на такий захист з моменту порушення прав 

інтелектуальної власності. Припинення неправомірних дій і поновлення 

порушених прав суб’єктів прав інтелектуальної власності нормами 

адміністративного права. 

Поняття адміністративно-правової охорони прав у сфері 

інтелектуальної власності. Механізм публічно-правової охорони 

інтелектуальної власності. Адміністративно-правове середовище як 
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система норм, що гарантує охорону прав інтелектуальної власності. 

Міжнародні і національні джерела адміністративно-правової охорони 

інтелектуальної власності та їх система. Сприяння міжнародних 

договорів, до яких приєдналася Україна, захисту прав у сфери 

інтелектуальної власності та вдосконалення їх законодавства. 

Охорона прав інтелектуальної власності Цивільним, Господарським, 

Митним кодексами України, законами України «Про авторське право і 

суміжні права», «Про інформацію», «Про видавничу справу», «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про розповсюдження 

мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних 

програм, баз» та іншими. 

Механізм забезпечення застосування законів у зазначеній сфері 

підзаконними нормативними актами. 

Об’єкти адміністративно-правового захисту авторських прав, 

передбачені ст. 512 КУпАП. Адміністративна відповідальність у сфері 

авторського права за: демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів (ст. 1646 КУпАП); незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних (ст. 1649 КУпАП); порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 16413 

КУпАП). 

Перспективи розвитку інтелектуальної власності в рекомендаціях 

парламентських слухань, державних програмних документах, 

законодавстві та нормативно-правових актах з питань інтелектуальної 

власності. 

Становлення інформаційного суспільства і його трансформація в 

кібернетичну цивілізацію на підґрунті інтелектуальних досягнень. 

Необхідність удосконалення цих суспільних відносин засобами 

адміністративно-правового регулювання. 

Процес зростання об’єктів авторського права в життєдіяльності 

соціуму. Поява нових видів правопорушень та їх ефективне 

запобігання. Узагальнення правозастосовної та судової практик з 

питань охорони інтелектуальної власності. Рекомендації Пленуму 

Верховного Суду України щодо застосування законодавства у справах 

про захист прав інтелектуальної власності. 

Питання вдосконалення правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності, зокрема з охорони авторського права, а 

також усунення перешкод, що заважають реалізації прав суб’єктів права 

інтелектуальної власності, засобами адміністративного права. 

Засади національної системи регулювання сфери інтелектуальної 

власності в Україні. Процес входження країни у європейське і світове 
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співтовариство у зазначеній сфері. Створення в Україні Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності. 

Адміністративно-правова охорона прав інтелектуальної власності в 

Україні у взаємодії з ВОІВ та Світовою Організацією Торгівлі (СОТ). 

Інтелектуальна власність в Україні як стратегічний ресурс у 

структурі внутрішнього валового продукту. Її значення у підвищенні 

конкурентоспроможності економіки, поліпшенні інноваційного 

розвитку та інтеграції України у світовий економічний простір, 

підвищення її міжнародного авторитету. 

Поняття адміністративно-правової «охорони» і «захисту» прав 

інтелектуальної власності 

Забезпечення належної охорони та захисту прав інтелектуальної 

власності вважається складним економічним, соціальним, правовим 

явищем в умовах становлення ринкових відносин. У зв’язку з цим у 

теорії та практичній діяльності щодо забезпечення охорони й захисту 

прав інтелектуальної власності виникають проблемні правові питання 

внаслідок незаконного використання об’єктів права інтелектуальної 

власності. Одним із правових засобів охорони об’єктів інтелектуальної 

власності і захисту суб’єктивних прав власників інтелектуальних 

продуктів від незаконного використання є адміністративна 

відповідальність. 

Це завдання мають забезпечити адміністративно-правові норми, які 

передбачають відповідальність за незаконне використання об’єктів 

права інтелектуальної власності. Проблеми незаконного використання 

об’єктів інтелектуальної власності постають особливо гостро у зв’язку 

зі збільшенням зазначених деліктів. 

Розвиток адміністративного законодавства в рамках реформування 

системи законодавства обумовлює вдосконалення адміністративно-

правових відносин у сфері інтелектуальної власності. Сучасний прогрес 

характеризується значним проривом у ролі та значенні результатів 

інтелектуальної діяльності в усіх сферах цивілізованого суспільства, 

оскільки інноваційні процеси набувають сьогодні вирішального 

значення. 

У зв’язку з цим набувають актуальності питання реформування 

національного законодавства з урахуванням положень Угоди про 

асоціацію між Україною і ЄС, яка передбачає суттєві зміни щодо 

регулювання суспільних відносин у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема щодо захисту авторських прав. Інтенсивність розповсюдження 

об’єктів інтелектуальної власності в суспільстві, збільшення порушень, 

пов’язаних з цим правовідносин, незахищеність авторів при порушенні 

їх особистих немайнових та майнових прав актуалізує питання 

вдосконалення законодавства України для охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Проблеми адміністративно-правового захисту прав інтелектуальної 
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власності є предметом дослідження в наукових працях В. Б. Авер’янова, 

Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, С. Т. Гончарука, Є. В. Додіна, 

І. Г. Запорожець, Р. А. Калюжного, А. Т. Комзюка, В. К. Колпакова, 

Л. В. Коваля, О. П. Орлюк, О. А. Підопригори, О. П. Світличного, С. Г. 

Стеценка, А. В. Чукаєвої, Ю. С. Шемшученка, Р. Б. Шишки, Є.В. 

Юркової та інших учених. 

Водночас стан адміністративно-правового захисту авторських прав, 

аналіз законодавчих і нормативних актів, сучасних доктрин та 

правозастосовної практики вимагає подальших наукових розвідок, 

спрямованих на вдосконалення законодавства у цьому сегменті. 

Згідно зі ст. 51 Закону України «Про авторські і суміжні права» 

захист особистих немайнових і майнових прав здійснюється відповідно 

до адміністративного, цивільного та кримінального законодавства. 

Отже, у межах навчальної дисципліни необхідно розглянути ключові 

категорії, які торкаються розуміння, з’ясування і тлумачення понять 

«охорона» й «захист» авторських прав, оскільки правова визначеність 

понятійного апарату беззастережно має принципове значення у 

законотворчій та правозастосовній діяльності, оскільки саме такий 

підхід забезпечує належну правову визначеність правових приписів та 

їх реалізацію на практиці. 

Загальній теорії права відома значна кількість наукових підходів 

щодо сутності вказаних понять, зокрема щодо прав інтелектуальної 

власності, проте загальновизнаного визначення цих категорій немає. 

Так вважається, що така охорона прав повинна сприяти комерціалізації, 

забезпечувати захист інтелектуальної власності від недобросовісної 

конкуренції, незаконного відчуження та обмеження інших прав у 

виробничій, науковій, літературній та художній сферах. Отже виходить, 

що поняття охорони авторських прав є більш широким за змістом, а 

тому захист авторських прав є складовою частиною охорони авторських 

прав. Конструкція «адміністративно-правовий захист» також викликає 

дискусійні підходи серед науковців. 

Водночас, нагальні потреби правового захисту авторських прав 

обумовлюються швидким розвитком суспільних відносин, необхідністю 

забезпечення інноваційного соціально-економічного розвитку на базі 

використання інтелектуального потенціалу суспільства. Отже викладене 

вимагає подальших наукових досліджень у напрямку з’ясування 

сутності адміністративно-правового захисту прав у сфері 

інтелектуальної власності.  

У теорії адміністративного права визнається, що адміністративно-

правовий захист прав та інших інтересів особи – це сукупність 

застосовуваних у порядку, врегульованому нормами адміністративних 

засобів, спрямованих на здійснення уповноваженими на те органами, 

посадовими особами, а також громадянами, відповідних процесуальних 

дій. 
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Питання щодо необхідності реалізації права на адміністративно-

правовий захист авторських прав виникає з моменту порушення 

особистих немайнових та майнових прав автора або його 

правонаступників. Метою такого захисту є припинення неправомірних 

дій з боку правопорушника уповноваженими на те компетентними 

органами, усунення перешкод у реалізації прав на об’єкт 

інтелектуальної власності і поновлення порушених прав автора 

(правонаступників) шляхом застосування засобів, передбачених 

нормами адміністративного права. 

Відтак адміністративно-правовий захист авторських прав у сфері 

інтелектуальної власності передбачає певний правовий механізм, 

складовою частиною якого є нормативно-правове середовище, тобто 

норми права, які регламентують відносини між суб'єктами даної сфери 

правовідносин. 

Засади правового регулювання адміністративно-правового захисту 

авторських прав визначає Конституція України, яка в ст. 54 гарантує 

громадянам свободу літературної, художньої, наукової творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності, та право на результати своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Конституційні норми передбачають 

право кожного володіти, користуватися та розпоряджатися 

результатами своєї інтелектуальної та творчої діяльності (ч. 1 ст. 41). 

Водночас, держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права 

власності, які рівні перед законом (ч. 4 ст. 13). 

Міжнародні і національні джерела адміністративно-правової 

охорони інтелектуальної власності 

Систему джерел національного законодавства України складають 

чинні міжнародні договори сфери інтелектуальної власності, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Зокрема, 

Україна є учасницею 18 багатосторонніх міжнародних договорів, 

зокрема Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів (1886 р.), Всесвітньої конвенції і авторського права (1952 р., 

1971 р.), Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право (1996 р.) та ін. Крім того, Угода про торговельні 

аспекти прав інтелектуальної власності (Угода ТРІПС) СОТ від 15 

квітня 1994 р. містить положення щодо набуття, обсягу та здійснення 

авторських прав. 

При цьому передбачається, що правова охорона об’єктів авторського 

права поширюється на форми втілення, а не на ідеї, процеси, методи 

функціонування або математичні концепції; комп’ютерні програми 

підлягають правовій охороні як літературні твори відповідно до 

Бернської конвенції тощо. 

В Угоді про асоціацію між Україною і ЄС передбачено, що у сфері 
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інтелектуальної власності вона має за мету спрощення створення і 

комерційного використання інноваційних продуктів і продуктів творчої 

діяльності на території сторін Угоди, а також досягнення належного та 

ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності 

(глава 9). Таким чином, міжнародні договори, до яких приєдналася 

Україна, сприяють посиленню захисту авторських прав шляхом 

гармонізації законодавства сфери інтелектуальної власності країн-

учасниць. 

Захист авторських прав також регулюється національним 

законодавством, першочергово Цивільним кодексом України (далі – ЦК 

України), зокрема книгою четвертою «Право інтелектуальної 

власності» та главами 75, 76 книги п’ятої, що містять як загальні 

положення про право інтелектуальної власності, так і спеціальні 

правила стосовно створення та використання певного об’єкта, а також 

регламентують договірні відносини у вказаній сфері. Поряд з цим, 

Господарський кодекс України (глава 16) регулює відносин щодо 

використання в господарській діяльності і прав інтелектуальної 

власності. 

Це також розділ XIV Митного кодексу України, який регулює 

питання сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час 

переміщення товарів через митний кордон, зокрема: порядок митного 

контролю і митного оформлення товарів, що містять об’єкти права 

інтелектуальної власності, митний реєстр об’єктів права 

інтелектуальної власності; призупинення митного оформлення товарів 

на підставі даних митного реєстру та за ініціативою органу доходів і 

зборів; спрощена процедура знищення товарів, митне оформлення яких 

призупинено за підозрою в порушенні прав інтелектуальної власності; 

взаємодія органів доходів і зборів з іншими органами державної влади у 

сфері захисту права інтелектуальної власності (ст. 397-403). 

Сферу прав інтелектуальної власності, в тому числі питання захисту 

авторських прав, регулюють закони України: «Про авторське право і 

суміжні права» від 23.12.1993 р., «Про інформацію» від 2.10.1992 р.; 

«Про видавничу справу» від 5.06.1997 р., «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» від 7.06.1996 р., «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» від 5.07.1994 р., «Про 

розповсюдження мірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, 

комп’ютерних програм, баз від 23.03.2000 р. та інші. 

Механізм застосування законів у зазначеній сфері забезпечують 

підзаконні нормативно-правові акти, а саме: Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження мінімальних ставок винагороди 

(роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав» 

від 18.01.2003 р. № 72, Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються 

автора на твір» від 27.12.2001 р. № 1756, Наказ Міністерства фінансів 
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України «Про затвердження Порядку реєстрації в митному реєстрі 

об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно 

до закону» від 30.05.2012 р. № 648 та ін. 

Щодо адміністративно-правового захисту авторських прав, то ст. 512 

КУпАП визнає адміністративним проступком таке порушення прав на 

об'єкт права інтелектуальної власності, як незаконне використання 

об’єкта права інтелектуальної власності (літературного художнього 

твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, 

комп’ютерної програми, бази даних, наукового відкриття), 

привласнення авторства на такий об’єкт, інше умисне порушення прав 

на об’єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом. 

Також адміністративну відповідальність у сфері авторського права 

передбачають: демонстрування і розповсюдження фільмів без 

державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування 

фільмів (ст. 1646), незаконне розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, 

баз даних (ст. 1649), порушення законодавства, що регулює 

виробництво, експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, 

експорт, імпорт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 16413). 

Процесуальні питання захисту права інтелектуальної власності, 

зокрема авторських прав, регламентуються КПК України, КУпАП 

України, ЦПК України та ГПК України. 

Перспективи адміністративно-правового регулювання прав 

інтелектуальної власності 

Перспективи розвитку проблем інтелектуальної власності визначені в 

рекомендаціях парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної 

власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та 

правозастосування» від 27.06.2007 р., Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 

12.01.2015 р. № 5, основних положеннях Концепції реформування 

державної системи правової охорони інтелектуальної власності в 

Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

1.06.2016 р. № 402-р. 

Сучасний процес становлення інформаційного суспільства та його 

трансформація в кібернетичну цивілізацію ґрунтується на основі 

інтелектуальних досягнень людини, пов’язаних з розвитком 

телекомунікаційної сфери, зокрема мережі Інтернет. Стрімке зростання 

кількості користувачів цієї мережі вимагає відповідного правового 

регулювання Інтернет-відносин, а отже вдосконалення правового 

забезпечення суспільних відносин щодо функціонування Інтернету. З 

урахуванням необхідності вдосконалення цих правовідносин Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» передбачає такі 

терміни, як веб-сайт, веб-сторінка тощо, а також норми, які 

регламентують порядок припинення порушень авторського права і (або) 
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суміжних прав із використанням мережі Інтернет, зобов’язання 

постачальників послуг хостингу щодо забезпечення захисту 

авторського права і (або) суміжних прав із використанням мережі 

Інтернет (ст. 521, 522 цього Закону). 

Упровадження продуктів інтелектуальної діяльності як об’єктів 

авторського права на світовому і національному рівнях набуватимуть 

інтенсивності, що в свою чергу вимагатиме законодавчого і 

нормативного супроводження. З іншого боку процес зростання об’єктів 

авторського права в життєдіяльності соціуму буде породжувати появу 

нових правопорушень, що в свою чергу вимагає відповідного 

прогнозування, а відтак – ефективної протидії можливим 

адміністративним деліктам у цій сфері. Важливе значення має 

продовження узагальнення правозастосовної та судової практики, і 

надання на цій основі відповідних рекомендацій на зразок Постанови 

Пленуму Верховного Суду України «Про застосування судами норм 

законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 

від 4.06.2010 р. № 5, а також судової практики вирішення спорів, 

пов’язаних із неправомірним використанням об’єктів авторського права 

і суміжних прав у мережі Інтернет, підготовленої фахівцями державної 

системи правової охорони інтелектуальної власності за 2015-2016 роки. 

Отже особливої актуальності набуває питання вдосконалення 

правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності, 

зокрема з охорони і захисту авторського права, а також усунення 

перешкод, що заважають реалізації прав суб’єктів права інтелектуальної 

власності, засобами адміністративного, кримінального, цивільного та 

іншого правового впливу. 

При цьому сутність адміністративно-правового захисту авторських 

прав полягає в припиненні неправомірних дій правопорушників 

уповноваженими державою компетентними особами із застосуванням 

засобів, передбачених нормами адміністративного права, а саме 

задоволенням вимог: про визнання права; про припинення дій, що 

порушують право або створюють загрозу його порушення; про 

вилучення матеріального носія (обладнання, устаткування та 

матеріалів); про публікації рішення суду про допущене порушення 

прав. 

Наприкінці XX століття було закладено основи національної системи 

регулювання сфери інтелектуальної власності в Україні та розпочато 

створення системи охорони авторських прав, що в процесі входження 

країни у європейське і світове співтовариство передбачає рішення низки 

питань у зазначеній сфері. Зокрема черговим кроком цього процесу є 

Указ Президента Україні Про утворення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності від 2909.2017 р. № 299. 

Безумовно, важливе значення у забезпеченні адміністративно-

правової охорони і захисту авторських прав в Україні має взаємодія 
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нашої країни із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та 

Світовою організацією торгівлі. У контексті сучасного розвитку основні 

положення цієї системи важливі для України з урахуванням реалізації у 

майбутньому інноваційної моделі розвитку економіки. 

Таким чином, інтелектуальна власність в Україні має набувати 

стратегічного ресурсу в структурі внутрішнього валового продукту, 

слугувати розбудові і підвищенню конкурентоспроможності економіки 

країни, поліпшенню інноваційного розвитку та інтеграції України у 

світовий економічний простір, підвищенню її міжнародного авторитету, 

що потребує подальшого вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та її адміністративно-правового захисту. 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 38, 39, 47, 48, 51-85; 

допоміжна: 90, 92, 94, 97, 104, 105, 111, 114, 116, 118, 119, 124-127. 

Завдання на СРС: 

Проаналізувати реалізацію основних положень Концепції 

реформування державної системи правової охорони інтелектуальної 

власності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 1.06.2016 р. № 402-р. 

6 Тема 3.3. Адміністративно-правова охорона авторського 

і суміжних прав, пов’язаних з використанням мережі Інтернет 

Створення всесвітньої мережі Інтернет і протидія зловживанням 

комп’ютерними мережами у сфері прав інтелектуальної власності. 

Засоби адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної 

власності у мережі Інтернет. 

Охорона авторських прав у сфері Інтернет і діяльність ВОІВ. Договір 

про виконання і фонограми з метою забезпечення відповідних прав і 

можливостей власників щодо використання ефективної охорони при 

розповсюдженні їх творів через Інтернет шляхом електронної торгівлі 

(1996 р.). Національний рівень реалізації Інтернет-договорів. 

Питання відстеження об’єкта прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет. Конфіденційність, технологічні складнощі, відсутність 

нормативної бази, невизначеність спеціальної термінології, 

транскордонність використання об’єктів авторського права у 

кіберпросторі тощо. 

Відсутність надійних механізмів захисту прав інтелектуальної 

власності у цій сфері. Проблема плагіату. Функціонування онлайн 

ресурсів та об’єкти інтелектуальної власності. 

Правові прогалини у сфері використання Інтернету. Кібератаки. 

Вилучення таємної та конфіденційної інформації. Необхідність 

законодавчого вдосконалення охорони прав інтелектуальної власності в 

мережі Інтернет. 

Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет (ст. 16417 КУпАП). 



217 

 

  

Об’єкт правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення. Бланкетний вид диспозиції. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» та спеціальна 

термінологія, пов'язана з правом інтелектуальної власності (веб-сайт, 

веб-сторінка, власник веб-сайту, камкординг, кардшейрінг та ін.). 

Форми протиправної поведінки. Невчинення власником веб-сайту 

або 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. 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. 

Нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг 

хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про 

доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе. 

Суб’єктивна сторона вказаного правопорушення та її особливості. 

Суб’єкт правопорушення та її спеціальні ознаки. 

Кваліфікуюча ознака складу правопорушення. Частина 2 статті 16417 

КУпАП передбачає повторність даного діяння. 

Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет (ст. 16418 КУпАП). 

Закон України «Про авторське права і суміжні права» – ст. 521 щодо 

порушення авторського права і суміжних прав, вчиненого з 

використанням мережі Інтернет. 

Об’єкт та предмет правопорушення. 

Об’єктивна сторона правопорушення. 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. 

Заявник носій авторського права і суміжних прав. Власник веб-сайту 

та веб-сторінки. Постачальник послуг хостингу. 

Суб’єктивна сторона та суб’єкт правопорушення. 

Удосконалення законодавства із захисту права інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет 

Створення і розвиток всесвітньої мережі Інтернет, поряд з його 

виключно позитивним значенням, виникненням передумов щодо 

формування інформаційного суспільства, обумовило виникнення низки 

проблем, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності у цій 

сфері. Поведінка користувачів соціальних мереж з часом почала 

характеризуватися різноманітними зловживаннями комп’ютерними 
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мережами, порушуючи при цьому права інтелектуальної власності у 

всесвітній павутині. Слід відзначити, що мета створення Інтернету 

передбачала побудову загальнодоступного глобального інформаційного 

простору, позбавленого загального адміністрування, єдиного власника 

та інших централізованих важелів. Проте, в такій, цілком спрямованій 

на благо соціуму ситуації, права власників інтелектуальних продуктів 

опинилися без належного правового захисту. 

У цьому контексті питання охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності, обумовлені сучасним рівнем розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, уявляються важливим феноменом. Зокрема, 

йдеться про дослідження та вирішення найбільш актуальних проблем у 

цій сфері в Інтернеті засобами адміністративно-правового впливу. 

Відлік часу, з якого почався захист авторських прав в Інтернеті на 

міжнародному рівні, можна вважати з 1996 р., пов'язаного із діяльністю 

ВОІВ. Саме тоді був прийнятий Договір про виконання і фонограми з 

метою забезпечення відповідних прав і можливостей власників щодо 

використання ефективної охорони при розповсюдженні їх творів через 

Інтернет шляхом електронної торгівлі. Проте стало очевидним, що для 

ефективної реалізації Інтернет-договорів необхідні відповідні заходи на 

національному рівні кожної з держав. 

Разом з цим, правове регулювання даної сфери, зокрема публічно-

правовий захист прав, порушених у сфері Інтернету, уявляє собою 

певну складність внаслідок їх конфіденційності та технологічної 

складності, що не сприяє реалізації відповідальності за порушення прав 

інтелектуальної власності. 

У літературних джерелах з питання особливостей захисту прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет відзначають такі фактори, 

як: відсутність належної системи нормативних актів, які мають її 

регулювати; правову невизначеність багатьох ключових понять чи 

недостатнє їх відпрацювання; транскордонний характер використання 

об’єктів авторського права у кіберпросторі. 

Можливість доступу до об'єкта права інтелектуальної власності в 

Інтернеті відкриває реалії для його фактичного використання у 

планетарному масштабі. При цьому виникають ситуації, коли об’єкти 

прав інтелектуальної власності можуть використовуватися через 

мережу Інтернет у межах простору, де відсутня юрисдикція відповідних 

правових норм. 

Таким чином є очевидною проблема відстеження об’єкта прав 

інтелектуальної власності з огляду на з’ясування питання: ким і як буде 

використовуватися той чи інший об’єкт інтелектуальної власності. 

Збільшення правопорушень у цій сфері за відсутності надійних 

механізмів захисту прав інтелектуальної власності, поширення фактів 

незаконного розповсюдження творів у мережі Інтернет, їх протиправне 

використання у публічних місцях за допомогою телекомунікаційних 
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мереж та інших засобів закономірно викликає появу пропозицій щодо 

посилення заходів адміністративно-правового впливу за порушення у 

вказаній сфері. 

Відзначимо, що до певного часу законодавство України про 

інтелектуальну власність не містило тлумачення ключових категорій, 

які використовуються у сфері інформаційних технологій, зокрема, 

пов’язаних з відображенням об’єктів інтелектуальної власності (веб-

портал, веб-сайт, веб-сторінка тощо). Характерно, що зазначена 

термінологія спочатку адаптувалась у підзаконних актах державних 

структур, діяльність яких пов’язана з інформаційною політикою, 

телебаченням, радіомовленням тощо. Водночас незаконне копіювання, 

як одна з проблем захисту прав інтелектуальної власності, заподіює 

шкоди її творцям (літературні твори, фільми, виконавці музичних 

творів), має місце саме у цій сфері суспільних відносин. 

Особливе місце серед порушень прав інтелектуальної власності 

займає проблема плагіату, яка актуалізувалася з можливостями, 

створеними розвитком інформаційних ресурсів мережі Інтернет. При 

цьому існує питання щодо функціонування онлайн ресурсів, в яких 

розміщуються різні об’єкти інтелектуальної власності. Користування 

такими фондами вимагає ефективного законодавчого врегулювання, яке 

дозволить забезпечувати права інтелектуальної власності щодо охорони 

майнових і немайнових авторських прав. 

У сучасних умовах постає нагальною проблема правових прогалин у 

сфері використання Інтернету, пов’язана з так званими кібератаками на 

захищені сервери з метою вилучення таємної та конфіденційної 

інформації, що створює реальну загрозу як національній, так і 

міжнародній безпеці. При цьому відслідковується складний 

конгломерат політичних, економічних, військових та інших інтересів 

щодо використання інформаційних технологій в якості небезпечних 

знарядь терористичних та інших злочинних угруповань, і наслідки від 

таких кібератак. 

Аналізуючи актуальні проблеми у сфері охорони й захисту прав 

інтелектуальної власності, приходимо до висновку про необхідність, 

передусім, удосконалення внутрішньодержавного законодавства у даній 

сфері. 

Порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет 

Так, КУпАП доповнено ст. 1641 «Порушення умов і правил, що 

визначають порядок припинення порушень авторського права і (або) 

суміжних прав з використанням мережі Інтернет», в якій визначено: 

«порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет, у тому числі невчинення власником веб-сайту, 
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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, 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, 

а також нерозміщення власниками веб-сайтів, постачальниками послуг 

хостингу на власних веб-сайтах, в публічних базах даних записів про 

доменні імена (WHOIS) достовірної інформації про себе, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення 

адміністративного стягнення за одне з правопорушень, зазначених у 

частині першій цієї статті, - 

тягнуть за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян». 

Отже об’єктом даного правопорушення є суспільні відносини, 

пов’язані із авторськими і суміжними правами в мережі Інтернет. 

Як вже зазначалося раніше, вдосконалення цих правовідносин 

обумовило появу в Законі України «Про авторське право і суміжні 

права» нових термінів, що характеризують сучасний стан розвію 

інформаційних технологій, пов'язаний з правом інтелектуальної 

власності, та мають слугувати належній охороні зазначених продуктів в 

мережі Інтернет. 

До таких термінів відносяться такі: 

– веб-сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, 

інших об’єктів авторського права і (або) суміжних прав тощо, 

пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси веб-сайту і 

(або) облікового запису власника цього веб-сайту, доступ до яких 

здійснюється через адресу мережі Інтернет, що може складатися з 

доменного імені, записів про каталоги або виклики і (або) числової 

адреси за Інтернет-протоколом; 

– веб-сторінка – складова частина веб-сайту, що може містити дані, 

електронну (цифрову) інформацію, інші об’єкти авторського права і 

(або) суміжних прав тощо; 

– власник веб-сайту – особа, яка є володільцем облікового запису та 

встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності 

доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного 

доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) 

отримувач послуг хостингу; 

– власник веб-сторінки – особа, яка є володільцем облікового запису, 

що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка 
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управляє і (або) розміщує електронну (цифрову) інформацію в межах 

такої веб-сторінки. Власник веб-сайту не є власником веб-сторінки, 

якщо останній володіє обліковим записом, що дозволяє йому 

самостійно, незалежно від власника веб-сайту, розміщувати інформацію 

на веб-сторінці та управляти нею; 

– гіперпосилання – формалізований відповідно до стандартів мережі 

Інтернет запис адреси веб-сайту або його частини (веб-сторінки, даних). 

У разі якщо гіперпосилання адресує до частини веб-сайту (веб-

сторінки), то, крім домену і (або) числової адреси за Інтернет-

протоколом, воно може містити додаткові записи про каталоги або 

виклики і умови доступу до веб-сторінки, що може бути відтворена або 

збережена на пристроях, які можуть зчитувати та відтворювати 

електронну (цифрову) інформацію з використанням мережі Інтернет; 

– електронна (цифрова) інформація – аудіовізуальні твори, музичні 

твори (з текстом або без тексту), комп’ютерні програми, фонограми, 

відеограми, програми (передачі) організацій мовлення, що знаходяться 

в електронній (цифровій) формі, придатній для зчитування і 

відтворення комп’ютером, які можуть існувати і (або) зберігатися у 

вигляді одного або декількох файлів (частин файлів), записів у базі 

даних на зберігаючих пристроях комп’ютерів, серверів тощо у мережі 

Інтернет, а також програми (передачі) організацій мовлення, що 

ретранслюються з використанням мережі Інтернет; 

– 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; 

– обліковий запис – формалізований згідно зі стандартами мережі 

Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), 

підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача 

(наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе 

дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення 

комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що 

надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, 

змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати 

доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, 

припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах 
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облікового запису; 

– постачальник послуг хостингу – особа, яка надає власникам веб-

сайтів послуги і (або) ресурси для розміщення веб-сайтів або їх частин у 

мережі Інтернет та із забезпечення доступу до них через мережу 

Інтернет. Власник веб-сайту, який розміщує свій веб-сайт або його 

частину в мережі Інтернет на власних ресурсах і (або) самостійно 

забезпечує доступ до нього з використанням мережі Інтернет, 

одночасно є постачальником послуг хостингу. 

Отже з об’єктивної сторони зазначений склад адміністративного 

правопорушення передбачає такі форми протиправної поведінки, як: 

порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням 

мережі Інтернет; невчинення власником веб-сайту або 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; 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, а також нерозміщення 

власниками веб-сайтів, постачальниками послуг хостингу на власних 

веб-сайтах, в публічних базах даних записів про доменні імена (WHOIS) 

достовірної інформації про себе. 

Суб’єктивна сторона вказаного правопорушення характеризується 

як умисною, так і необережною формою вини. 

Суб’єкт злочину – особа, компетентна здійснювати припинення 

порушень авторського і (або) суміжних прав в мережі Інтернет. Поняття 

таких осіб розкривається у вищенаведених термінах. 

Частина 2 ст. 16417 КУпАП передбачає повторність даного діяння. 

Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет 

Згідно з законом, спрямованим на державну підтримку 

кінематографії, Закон України «Про авторське права і суміжні права» 

було доповнено статтею 521 відповідно до якої, при порушенні будь-

якою особою авторського права і суміжних прав, вчиненому з 

використанням мережі Інтернет, суб'єкт авторського права і суміжних 

прав (далі – заявник) має право звернутися до власника веб-сайту та 

веб-сторінки, на яких розміщена або в інший спосіб використана 

відповідна цифрова інформація, із заявою про припинення порушення. 

Така заява надсилається власнику веб-сайту з одночасним 

направленням її копії постачальнику послуг хостингу, який надає 

послуги або ресурси для розміщення відповідного веб-сайту. 
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Слід також відзначити, що адміністративно-правова охорона 

авторського права і (або) суміжних прав поширюється на випадки 

наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення 

авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням 

мережі Інтернет. 

Так, ст. 16418 «Наведення завідомо недостовірної інформації у заявах 

про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет» передбачає, що 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, тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2000 НМДГ. 

Література: базова: 1-3, 5, 7-9; нормативна: 11, 47; допоміжна: 98, 

103, 111, 114, 116, 124-126. 

Питання на СРС: 

1. Чим обумовлена адміністративна відповідальність у сфері 

охорони прав інтелектуальної власності у мережі Інтернет? 

2. У чому особливість охорони прав інтелектуальної власності у 

сфері Інтернет-торгівлі? 

3. Які фактори обумовлюють складність відстеження об’єкта прав 

інтелектуальної власності у мережі Інтернет? 

4. У чому є проблема захисту прав інтелектуальної власності в 

Інтернеті від плагіату? 

5. У чому особливості функціонування в Інтернеті онлайн ресурсів, 

пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності? 

6. Які організаційно-правові прогалини протидії кібератакам у сфері 

Інтернету? 

7. У чому сутність порушення умов і правил, що визначають 

порядок припинення порушень авторського права і (або) суміжних прав 

з використанням мережі Інтернет (ст. 16417 КУпАП)? 

8. Яка спеціальна термінологія, пов'язана з охороною прав 

інтелектуальної власності, останнім часом імплементована у чинні 

адміністративно-правові норми? 

9. Які форми протиправної поведінки власників веб-сайтів і 

постачальників послуг хостингу у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності передбачено в адміністративному законодавстві? 

10. У чому визначаються суб’єктивні ознаки даного 

правопорушення? 

11. У чому сутність адміністративного проступку, пов’язаного з 

наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про припинення 

авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням 

мережі Інтернет (ст. 16418 КУпАП)? 

12. Яке значення має ст. 521 Закону України «Про авторське права і 
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суміжні права» для бланкетної диспозиції ст. 16418 КУпАП)? 

13. Які ознаки характеризують заявника як носія авторського права і 

суміжних прав?  

14. Хто є суб’єктом даного правопорушення? 

 

V. Індивідуальні завдання 

Студенти за заочною формою навчання, опрацьовуючи навчальний 

матеріал кредитного модуля «Публічно-правова охорона інтелектуальної 

власності», виконують індивідуальне семестрове завдання шляхом підготовки 

домашньої контрольної роботи (ДКР). Опрацювання навчального матеріалу 

кредитного модуля «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» при 

виконанні цього індивідуального завдання сприяє поглибленню і розширенню 

теоретичних знань студентів з окремих тем дисципліни, розвиває навички 

самостійної роботи з навчальною і науковою літературою, сприяє формуванню 

вміння використовувати знання для вирішення відповідних практичних завдань. 

ДКР виконується студентами самостійно із забезпеченням необхідних 

консультацій з окремих питань з боку викладача. Після підготовки ДКР студент 

має її захистити. Терміни видачі, виконання і захисту ДКР визначаються 

графіком, що розробляється випусковою кафедрою на кожний семестр.  

Завдання на ДКР наводиться у Додатку 2 комплексу навчально-

методичного забезпечення навчальної дисципліни. 

. 

VI. Методичні рекомендації 

Комплекс навчально-методичного забезпечення містить розширений зміст 

окремих лекцій, що дає можливість студентам заздалегідь ознайомитися з 

основними положеннями кожної з них. Студентам надаються завдання для 

самостійної роботи та для практичних занять, виконання яких сприятиме 

поглибленню знань, отриманих на лекціях.  

На консультаціях в індивідуальному порядку згідно зі встановленим 

графіком опрацьовується складний для засвоєння навчальний матеріал. 

Навчальний матеріал занять, на яких студенти були відсутніми, вивчається 

самостійно, контроль при цьому здійснюється у формі співбесіди з викладачем в 

час, призначений для консультацій. 

На лекційних і семінарських заняттях доцільно використовувати зразки 

документів, матеріали кримінальних та адміністративних проваджень, судову 

практику з питань публічно-правової охорони інтелектуальної власності. 

Готуючись до семінарського заняття студент має обов'язково опрацювати 

лекційний матеріал певної теми, ознайомитись зі змістом матеріалу підручника. 

При виникненні питань, виявленні незрозумілих положень необхідно обов'язково 

обговорити їх з викладачем. На семінарському занятті навіть добре 

підготовлений здобувач повинен активно включатись у обговорення питання. 

Якщо ж здобувач не ознайомився з навчальним матеріалом, йому варто 

уважніше слухати виступаючих, і отже намагатись компенсувати недоліки 

підготовки до заняття. Не слід відмовлятись від відповіді на питання викладача. 
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Навіть якщо студент не знає відповіді, доцільно спробувати відповісти, 

висловити свою думку, виходячи з власних знань, досвіду, логіки запитання 

тощо. При цьому не варто боятись помилки, адже одним із завдань вивчення 

гуманітарних дисциплін є вироблення вміння логічно мислити і відповідно 

висловлювати власні думки. Однак, необхідно пам'ятати, що незнання матеріалу 

дисципліни є суттєвим недоліком роботи студента і буде негативно впливати на 

його загальний рейтинг. Належне ставлення до підготовки на кожне семінарське 

заняття забезпечує не лише правильне засвоєння навчального матеріалу, але й 

заощаджує зусилля під час семестрового контролю. 

Важливим у підготовці здобувача є вироблення вміння працювати з 

законодавством, нормативно-правовими актами та іншими документами, які 

мають юридичне значення. Ознайомлюючись із новим для себе законом, 

кодексом, постановою, інструкцією, слід, насамперед, намагатись виявити сферу 

їх застосування (тобто, зміст суспільних відносин, які ними врегульовуються), 

мету і завдання їх створення, наскільки детально певний нормативний акт 

врегульовує відповідні відносини. Необхідно ознайомитись зі структурою 

документа, намагаючись зрозуміти логіку його побудови і зміст основних 

положень. Такий аналіз дозволить здобувачу засвоїти інформацію, що міститься 

в документах та у подальшому оперативно знаходити необхідні правові акти та 

норми при з’ясуванні чи вирішенні певного практичного правового питання.  

Отже на заняттях викладач має давати загальну характеристику основних 

нормативно-правових актів, які стосуються теми заняття, наочно розкривати їх 

структуру і зміст головних положень. 

Якщо студента в процесі його самостійної роботи або аудиторних занять 

зацікавило певне конкретне питання або проблема, доцільно дослідити її 

детальніше шляхом, зокрема, виконання реферату з цієї проблематики. 

Написання реферату не повинно ґрунтуватись лише на матеріалі лекції або 

підручника, необхідно використовувати додаткову (в тому числі наукову) 

літературу, інформацію доступних нормативно-правових актів, публікації у 

періодичних виданнях тощо. 

VII. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) є Додатком 3 

до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 

Через те, що при заочній формі навчання відсутня система контролю 

навчально-пізнавальної діяльності студента протягом семестру, застосування 

РСО не доцільно. Незважаючи на це, оцінювання навчальної діяльності студента-

заочника здійснюється за 100-бальною шкалою, бо це є вимогою оформлення 

додатку до диплома. 

VIIІ. Рекомендована література 

Базова література 

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради 

України 1996. № 30. Ст. 141. 

2. Цивільний кодекс України : Відомості Верховної Ради України. 2015. 

№ 16. ст. 112. 
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3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий 7 

грудня 1984 р. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984 додаток до № 

51. Ст. 1122. 

4. Кримінальний кодекс України. Прийнятий 5 квітня 2001 р. Відомості 

Верховної Ради України. 2001. № 25-26. ст. 131. 

5. Адміністративне право: підручник / [Ю. П. Битяк (кер. авторського 

коллективу), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.]; за заг. ред. Ю. П. Битяка, В. 

М. Гаращука, В. В. Зуй. [2-ге вид., перероб. та доп.]. Харків: Право, 2013. 656 с. 

6. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / В.Я. 

Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. ; за ред. проф. В. Я. Тація, В. І. 

Тютюгіна, В. І. Борисова. 6-те вид., перероб. і допов. Харків : Право, 2020. 768 с. 

7. Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : 

Підручник / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. – К.: Концерн 

«Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 236 с. 

8. Право інтелектуальної власності : академічний курс // [О. П. Орлюк [та 

ін.]; [ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцький]. – К. : Видавничий дім «Ін Юре», 2007. 

– 696 с. 

9. Про застосування судами норм законодавства у справах про захист 

авторського права і суміжних прав : Постанова Пленуму Верховного Суду 

України від 4.06.2010 р. № 5 // Вісник Верховного суду України. – 2010. – № 6. 

 

Законодавство, підзаконні нормативні акти, міжнародні правові 

документи 

 

10. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 8.03.2004 // Відомості 

Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – ст. 367. 

11. Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 

№3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – ст. 64. 

12. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. – Закон України від 

15.12.1993 р. № 3689-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – 

ст. 36. 

13. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. 

№ 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – ст. 45. 

14. Про видавничу справу : Закон України від 5.06.1997 р. № 318/97-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – ст. 206. 

15. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту 

інформаційного телерадіопростору України : Закон України від 5.02.2015 № 159-

VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 18. – ст. 131. 

16. Про захист інформації в автоматизованих системах : Закон України від 

5.06.1994 р. № 80/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – 

ст. 286. 

17. Про державну підтримку кінематографії в Україні. – Закон України від 

23.03.2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 20. – ст. 240. 
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18. Про театри і театральну справу : Закон України від 31.05.2005 № 2605-

IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 26. – ст. 350. 

19. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. 

№ 3759-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 10. – ст. 43. 

20. Про доступ до публічної інформації : Закон України від 13.01.2011 

№ 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – ст. 314. 

21. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : Закон 

України від 16.11.1992 № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. 

– № 1. – ст. 1 2014. 

22. Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 

7.06.1996 р. № 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 36.– 

ст. 164. 

23. Про захист прав споживачів : Закон України від 12.05.1991 № 1023-

XII// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 30. – ст. 379. 

24. Про інформацію : Закон України від 2.10.1992 № 2657-XII // Відомості 

Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – ст. 650. 

25. Про кінематографію : Закон України від 13.01.1998 № 9/98-ВР // 
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Додаток 1 
до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

 

Задачі до теми 2.1. Об’єкт злочинів проти інтелектуальної власності та 

кримінально-правова охорона авторського права і суміжних прав 

 

Задача № 1 

А., в порушення ст. ст. 15, 18, 32 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права» від 23.12.1993 р., шляхом інсталювання незаконно відтворив 

неліцензійні програми забезпечення: Windows XP Professional» – 2 екземпляри, 

soft Office 2003» – 2 екземпляри, встановивши їх на два комп'ютерні системні 

блоки, які цього ж дня за 7800 грн. реалізував Н. у приміщенні магазину, тобто 

незаконно відтворив і розповсюдив комп'ютерні програми, що завдало 

матеріальної шкоди у значному розмірі корпорації «Майкрософт», отже вчинив 

злочин, передбачений ч. 1 ст. 176 КК України. 

Суд, враховуючи, що А. вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро 

розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, усунув заподіяну шкоду, звільнив 

його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, а 

кримінальну справу закрив провадженням. 

Чи обґрунтоване рішення суду? 

 

Задача № 2 

«У період з лютого 2013 року по 2 липня 2013 р. Т., маючи умисел, 

спрямований на незаконне відтворення і розповсюдження комп'ютерних 

програм, знаходячись за місцем свого проживання, умисно відтворив, 

використовуючи власний персональний комп'ютер з приводом для запису «LG» 

комп'ютерного системного блоку, без згоди суб'єктів авторського права 

(суб'єктів суміжних прав) на них, після чого записав на лазерні комп'ютерні 

диски у кількості 33 примірники. Продовжуючи свої дії, Т. умисно розповсюдив 

лазерні комп'ютерні диски в кількості 33 шт., на яких були записані відтворені 

комп'ютерні програми «Adobe Photoshop», а саме: «Adobe Photoshop» СS3 (32 

примірники) вартістю 156103,29 грн., «Adobe Photoshop» CS4» (31 примірник) 

вартістю 156103,29 грн.; «Adobe Photoshop CS5» (31 примірник) вартістю 

156103,29 грн.; «Adobe Photoshop СS6» (31 примірник) вартістю 156103,29 грн. 

та відтворені комп'ютерні програми «Windows», а саме: «Microsoft Windows7 

ultimate» (2 примірники) вартістю 4748,80 грн. шляхом продажу вказаних 

комп'ютерних дисків М. за грошові кошти в сумі 500 грн., чим спричинив Adobe 

Systems Inc матеріальні збитки на загальну суму 624413,16 грн. та корпорації 

«Windows» матеріальні збитки на загальну суму 4748,80 грн., загальна шкода 

спричинена діями Т. становить 629161,96 грн., що є особливо великим розміром. 

Дії обвинуваченого Т. суд кваліфікував за ч. 1 ст. 176 КК України як 

незаконне відтворення, розповсюдження комп'ютерних програм, що завдало 

матеріальної шкоди у значному розмірі, за ч. 3 ст. 176 КК України як незаконне 
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відтворення, розповсюдження комп’ютерних програм, що завдало матеріальної 

шкоди в особливо великому розмірі». 

Проаналізуйте витяг з вироку суду та визначте чи відповідає він 

бланкетності диспозиції ст. 176 КК України. 

 

Задача № 3 

Т. у період з травня по липень 2014 р. з корисливих спонукань, маючи 

умисел на незаконне розповсюдження комп'ютерних програм, без відповідного 

дозволу власника прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму 

«ArchiCAD», розповсюдив неліцензійний примірник комп'ютерної програми 

«ArchiCAD», сума за один примірник програми «ArchiCAD» склала 74 181 грн. 

71 коп., на жорсткий диск комп'ютера замовника Ф., за що отримав винагороду 

від нього у сумі 400 гривень. 

У жовтні 2014 р., переслідуючи корисний мотив, маючи умисел на 

незаконне розповсюдження комп'ютерних програм, неправомірно, без 

відповідного дозволу власника прав інтелектуальної власності на комп'ютерну 

програму «ArchiCAD», вчинив незаконне розповсюдження неліцензійного 

примірника цієї комп'ютерної програми, сума за один її примірник складає 101 

609 грн. 71 коп., на жорсткий диск комп'ютера замовника Н., за що отримав 

винагороду від нього у сумі 150 гривень. 

Кваліфікуйте дії Т. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 4 

Б., маючи умисел на розповсюдження аудіовізуальних творів на DVD 

дисках для лазерних систем зчитування, в порушення законів України «Про 

авторське право і суміжні права», «Про особливості державного регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаного з виробництвом, експортом, 

імпортом дисків для лазерних систем зчитування» та Положення «Про державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», 

затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 р. за № 1315, якими передбачено 

порядок здійснення операцій із зберігання, переміщення та розповсюдження 

дисків для лазерних систем зчитування з записами на них аудіовізуальних творів, 

без дозволу автора чи осіб, які мають виключні авторські та суміжні права на 

відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів, придбав у 

невстановленої досудовим слідством особи на ринку «Петрівка» в Києві 

невстановлену слідством кількість DVD дисків з записами творів мистецтва, які 

зберігав за місцем свого проживання. 

У подальшому Б. незаконно розмістив у м. Бровари торгову точку з 

реалізації вказаних дисків, де 1 жовтня 2010 р., близько 14 год., реалізував К. за 

30 грн. DVD диск з записами на такому творів. 

Окрім цього Б. намагався реалізувати 223 DVD диски для лазерних систем 

зчитування з записами творів мистецтва, право на розповсюдження яких в 

Україні належить ТОВ «Відеосервіс України», якому надано право на 

розповсюдження і виготовлення екземплярів фільмів будь-яким способом, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/pravo1/T379200.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/pravo1/T379200.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_06_21/pravo1/KP981315.html?pravo=1
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підтверджується договором № 1 від 22.11.2005 р., укладеним між ТОВ 

«Відеосервіс України» та Bur Produktion LTD., у кількості 129 примірників, що 

призвело до заподіяння вказаному товариству матеріальних збитків у розмірі 

4985,85 грн., ТОВ «Геміні», якому надано ексклюзивне право та ліцензію, згідно 

з угодою від 01.01.2010 р., укладеною між компанією «XX сторіччя фокс хоум 

ентертеймент лімітед» та ТОВ «Геміні Дистрибуція», у кількості 99 примірників 

творів, що заподіяло такому матеріальних збитків у розмірі 4455 грн., і ЗАТ «Бі 

енд Ейч» право розповсюдження і демонстрації фільмів, що надано державними 

посвідченнями № № 15.5781.2010К; 15.5016.2010К; 24.4256.2010К, в кількості 2-

х примірників, що заподіяло збитки в розмірі 1200 грн. 

Кваліфікуйте дії Б. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 5 

Ж. в мережі Інтернет створив веб-сайт «http://imperia-kino.com.ua», при 

реєстрації домену якого вказав такі дані: прізвище та ім’я, тел.: 80634236244, e-

mail: valik619@inbox.ru. 

У подальшому він протягом року адміністрував вказаний веб-сайт з 

використанням власної цифрової техніки, зокрема за допомогою: ПК «Антіон 

Україна», ноутбука марки «Lenovo Think Pad» і мобільного телефону «Prestigio», 

здійснюючи модерування і наповнення веб-сайту текстовою інформацією, що 

сприяло незаконному розповсюдженню вказаних аудіовізуальних творів. 

Так, Ж., використовуючи цей веб-сайт без дозволу правовласників, з 

порушенням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» надав 

доступ користувачам мережі Інтернет для перегляду і копіювання 

аудіовізуальних творів, права на які належать компанії «Universal City Studios 

LLC», зокрема: «Теорія всього», «Два стволи», «Код доступу «Кейптуан», 

«Морський бій», «Нескорений», «П’ятдесят відтінків сірого», «Сьомий син», 

«Треш», «Форсаж 6», «Чорне море». Таким чином, цими діями були порушені 

права компанії «Universal City Studios LLC» на суму 982 478 гривень. 

Кваліфікуйте дії Ж. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 6 

Т., не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, без відома і згоди 

корпорації «Adobe Systems Incorporated» (США), а також її представника на 

території України – ТОВ «Адобл Сістемз Україна» (м. Київ), відтворив та 

розповсюдив комп'ютерні програми, авторські права на які належать вказаній 

корпорації, заподіявши корпорації «Adobe Systems Incorporated»(США) шкоду у 

значних розмірах з наступних підстав. 

«Adobe Systems Incorporated» є юридичною особою, що зареєстрована і діє 

відповідно до законодавства штату Девелер США і є власником виключних 

авторських прав інтелектуальної власності на всі комп'ютерні програми, які були 

випущені вказаною корпорацією. Реєстрація всіх комп'ютерних програм 

здійснена відповідно до законодавства США про авторське право в канцелярії 

США з питань охорони авторських прав. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_12_05/pravo1/T379200.html?pravo=1
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Комп’ютерні програми, країною походження яких є США і Канада, 

підлягають охороні в Україні згідно зі ст. 5 Бернської Конвенції про охорону 

літературних і художніх творів (в редакції Паризького Акту від 24.04.1971 р. зі 

змінами від 2.10.1979 р.). Відповідно до положень якої щодо творів, стосовно 

яких автором надається охорона на підставі Бернської Конвенції, автори 

користуються в держав-учасницях цієї Конвенції такими ж правами, які 

надаються відповідними законами цих країн своїм громадянам. У відповідності з 

ч. (6) ст. 2 Бернської Конвенції охороною в усіх держав-учасницях цієї Конвенції 

користуються твори, перелічені в ст. 2 Бернської Конвенції, і, в тому числі 

«літературні і художні твори» (ч. (1) ст.2 Бернської Конвенції). 

Комп’ютерні програми охороняються в Україні як літературні твори на 

підставі ч. 4 ст. 433 ЦК України, ст. 18 Закону України «Про авторські права і 

суміжні права», ст. 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

про авторське право. Згідно зі ст. 437 ЦК України авторське право виникає з 

моменту створення твору. Згідно з ч. 2 ст. 433 ЦК України твори є об'єктами 

авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та 

незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи 

форми їх вираження. 

Згідно з ч. 1 ст. 440 ЦК України суб'єкту авторського права належить 

виключне право дозволяти використання твору. Крім того, згідно зі ст. 443 ЦК 

України використання твору здійснюється лише за згодою автора. 

Згідно зі ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності на твір здійснюється суб'єктом авторського права на 

підставі відповідних договорів, у тому числі ліцензії на використання твору на 

умовах ліцензійного договору. 

Всупереч вище вказаному порядку Т. відтворював і розповсюджував 

комп'ютерні програми, які належать корпорації «Adobe Systems 

Incorporated»(США), з явними ознаками контрафактності, чим завдав збитків 

корпорації «Adobe Systems Incorporated» на загальну суму 15082 грн. 

Проаналізуйте витяг з вироку суду та визначте кваліфікацію дій Т. 

 

Задача № 7 

Згідно з висновком експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної 

власності Національної академії правових наук України, складеного судовим 

експертом, слідує, що відповідно до всіх офіційних Інтернет ресурсів компанії 

«Microsoft», зокрема http: //windows. microsoft. com, офіційно відомо, що з 

11.01.2010 р. компанія «Microsoft» припинила продажі всіх версій комп’ютерної 

програми «Microsoft Office 2003» і «Microsoft Office 2007» через заборону суду 

продавати даний програмний продукт внаслідок патентного розгляду з 

відповідною компанією. Отже компанія «Microsoft» відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦК 

України не могла реально одержати доходи за звичайних обставин, якби її право 

не було порушене (упущена вигода). 

У суді сторона обвинувачення зауважила, що даний висновок експерта не 

слід вважати доказом, так як судовим експертом при його складанні порушено п. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843491/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479878/ed_2011_01_13/T379200.html?pravo=1#479878
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479878/ed_2011_01_13/T379200.html?pravo=1#479878
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843495/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843495
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843498/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843498
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843501/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843501
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843501/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843501
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844203/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#844203
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843053/ed_2017_06_10/pravo1/T030435.html?pravo=1#843053
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843053/ed_2017_06_10/pravo1/T030435.html?pravo=1#843053
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п. 1.4, 4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень і Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки 

та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 

наказом Міністерстві юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року. 

Також прокурор послався на текст судового рішення Федерального 

районного суду східного району штату Техас (США), завірений переклад якого 

надано представником потерпілого у судовому засіданні як доказ, згідно з яким 

дія судової заборони щодо продажу всіх версій «Microsoft Word 2003» та 

«Microsoft Word 2007» розповсюджуються лише на територію США та 

стосується виключно програм «Microsoft Word 2003» та «Microsoft Word 2007», а 

не комплектів прикладних програм Microsoft Office, як це зазначено в 

повідомленні експерта. 

У зв’язку із чим прокурор вважає, що вказаний висновок експерта не є 

належним доказом. 

Експерт на суді підтримав складений ним висновок на виконання ухвали 

районного суду про призначення експертизи інтелектуальної власності, а також 

те, що через заборону продажу компанія «Microsoft» припинила продажі всіх 

версій комп’ютерної програми «Microsoft Office 2003» та «Microsoft Office 

2007», а тому не могла одержувати доходи на час реалізації підсудним версій 

«Windows 7». А отже за відсутності вказаних продуктів на ринку, їх вартість 

встановити неможливо. 

Яким має бути рішення суду з огляду на вказані обставини провадження? 

 

Задача № 8 

М., шляхом прийому зі супутника та одночасного передавання за 

допомогою телемережі сигналу, який несе в собі програми мовлення на м. 

Дніпро в повному обсязі без будь-яких змін і доповнень, з 1 січня 2015 року 

умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення 

законодавства України, яке визначає умови розповсюдження програм мовлення, 

незаконно використовуючи без дозволу юридичного власника інтелектуальної 

власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», якій належать виключні права на 

телевізійні програми та передачі їх розповсюдження, в тому числі на телевізійні 

канали під логотипом «Футбол 1» та «Футбол 2», перебуваючи в офісі ТОВ 

«Горизонт», розповсюджував програми мовлення, а саме сигнали телеканалів 

«Футбол 1» та «Футбол 2», суміжні права на які належать ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Україна», на територію м. Дніпро. Свою діяльність М. 

здійснював на системній та комерційній основі, включивши їх, у супереч Закону 

України «Про авторське право та суміжні права», у пакет носіїв кабельного 

телебачення ТОВ «Горизонт» протягом року, чим заподіяв матеріальну шкоду 

правовласнику – ТОВ «ТРК «Україна» у вигляді вартості «договору-роялті» за 

зазначений період часу на загальну суму 163965,71 гривень. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям М. Відповідь обґрунтуйте. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_04_26/pravo1/REG3145.html?pravo=1
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Задача № 9 

Протягом 2011-2014 рр. Д. за місцем мешкання, за допомогою мережі 

Інтернет, не маючи дозволу правовласника, розповсюджував аудіовізуальні 

твори, власником прав на які є такі компанії: «Warner Bros. Entertainment Inc.», 

«Columbia Pictures Industries, Inc. (Sony Pictures)», «Twentieth Century Fox Film 

Corporation», «Disney Enterprises, Inc.», «Universal City Studios LLLP», «Paramount 

Pictures Corporation», шляхом надання можливості он-лайн перегляду зазначених 

аудіовізуальних творів необмеженому колу осіб-користувачів зазначеного 

ресурсу. 

Судом встановлено, що реєстратором доменного імені є Д., якому, 

відповідно до договору №10271 від 24.02.2011 р. ТОВ НВП «Тенет» надана ІР-

адреса, з якої здійснювалося розповсюдження аудіовізуальних творів. 

У ході слідства в Д. був вилучений комп’ютер, на жорстких магнітних 

дисках якого знаходилися аудіовізуальні твори, які є власністю вищенаведених 

правовласників та яким належать майнові права на ці твори, що підтверджується 

висновком комп’ютерно-технічної експертизи. 

Таким чином, Д., не маючи дозволу від власників авторського права і 

суміжних прав на розповсюдження аудіовізуальних творів вищевказаних 

компаній, незаконно, тобто не маючи відповідного дозволу правовласників 

(ліцензії), шляхом надання можливості вільного перегляду та копіювання, 

розповсюджував аудіовізуальні твори, авторські права на які належать 

вищезазначеним правовласникам, чим заподіяв їм матеріальний збиток на суму 

711 283 гривні. 

Кваліфікуйте дії Д. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задачі до теми 2.2. Незаконне використання винаходу, корисної 

моделі, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту 

рослин, раціоналізаторської пропозиції 

 

Задача № 1 

Працівниками поліції під час контрольної закупки у приватного 

підприємця Д. виявлено і вилучено 3 декоративних водоспади «Кобра» та один 

«Лотос», які Д. за змовою з Ж. виготовляли і реалізовували всупереч патентів на 

промисловий зразок, без дозволу К. – власника патентів. 

Згідно з експертним висновком водоспади ідентичні за всіма суттєвими 

ознаками із запатентованими промисловими зразками, а власником патентів на 

такі промислові зразки є К. 

Отже, приватні підприємці Д. і Ж. здійснювали підприємницьку діяльність, 

направлену на неправомірне використання запатентованого промислового 

зразка, а саме: декоративних водоспадів «Кобра» та «Лотос», патенти на які 

належать К., чим завдали останньому матеріальної шкоди на суму 48840 гривень. 

У судовому засіданні Д. пояснив, що його знайомий, Ж. попросив його 

допомогти у виготовленні виробів з нержавіючої сталі, оскільки той займався 

даним виробництвом, хоча без належно отриманих патентів та згоди їх власника. 
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Кваліфікуйте дії Д. і Ж. Розкрийте зміст предмета злочину. 

 

Задача № 2 

Л. незаконно заволодів кресленнями в електронному вигляді на всюдихід 

«Крот», засвідчений патентом на промисловий зразок, який на праві приватної 

власності належить П., та з корисливих мотивів вирішив незаконно продати 

креслення за 9 тис. дол. США. Реалізуючи свій умисел, Л., використовуючи 

електронну поштову скриньку bilar@ukr.net, через мережу Інтернет надіслав 

лист на поштову скриньку Ч., якому запропонував придбати у нього зазначені 

креслення на всюдихід.  

У подальшому, в приміщенні кафе, під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки 

злочину із використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, Л., 

використовуючи методи конспірації, продав раніше невідомому Ч. (який 

заздалегідь погодився прийняти участь у викритті злочинної діяльності) за надані 

грошові кошти в сумі 9 000 доларів США (згідно з курсом НБУ це становить 

234810 грн.) креслення в електронному вигляді на всюдихід, що засвідчені 

патентом на промисловий зразок, який на праві приватної власності належать П., 

чим завдав останньому матеріального збитку у розмірі 234810 гривень. 

Кваліфікуйте дії Л. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 3 

Ф., науковий співробітник ДНДІ біоресурсів, знаходячись за кордоном на 

міжнародному симпозіумі з проблем розвитку тваринництва, продав за 250 тис. 

дол. США представнику іноземного агрохолдінгу матеріали завершеної його 

колегою Т. ініціативної науково-дослідної роботи з виведення нової породи 

тонкорунних овець, на яку останній отримав відповідний патент. При цьому Ф. 

запевнив, що саме він є автором результату селекції цих тварин. 

Чи підлягає Ф. кримінальній відповідальності за ст. 177 КК України? 

 

Задача № 4 

Токар інструментального цеху машинобудівного заводу К. подав 

креслення, а також дослідний зразок різця спеціальної конфігурації заточки для 

виготовлення деталей станків-автоматів заводу. Начальник інструментального 

цеху Д. безпідставно додав у матеріали, надані К., у якості співавтора даної 

пропозиції свого сина Ж. – інженера конструкторського бюро даного 

підприємства. Пропозиція К. була визнана раціоналізаторською, на що К. 

отримав відповідне свідоцтво, а також матеріальне заохочення у сумі 15 тис. грн. 

Встановлено, що впровадження даної пропозиції у виробництво дозволило 

підприємству отримати щомісяця економічний ефект у розмірі 150 тис. гривень. 

Чи підлягає Д. кримінальній відповідальності? 
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Задача № 5 

Інженер-технолог Ю., працюючи на державному авіабудівному 

підприємстві, у порядку службового завдання приймав участь у творчому 

колективі з розробки нової моделі безпілотного квадрокоптеру, призначеного для 

здійснення геодезичних, сільськогосподарських, біоресурсних та інших розвідок 

територій. Після успішного завершення випробувальних робіт вказаного виробу 

на нього був отриманий патент на винахід. 

Скориставшись наявними в нього матеріалами розробки виробу, пакетом 

креслень з його виготовлення, а також одним із дослідних зразків, Ю. без 

відповідного дозволу продав вказані матеріали приватному підприємцю В., який 

на власній виробничій базі став виготовляти та реалізовувати вказані 

квадрокоптери вартістю 50 тис. грн. кожний. Всього було виготовлено 30 

виробів, з яких 15 реалізовано через торгівельну мережу. 

Відповідальність Ю. Рішення обґрунтувати. 

 

Задача № 6 

Т. створив комп’ютерну програму для керування роботизованою 

технічною системою, що забезпечує функціонування виробничого конвеєру з 

виготовлення інтегральних мікросхем. Вказана комп’ютерна програма 

відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

була визнана винаходом, про що Т. одержав відповідний патент. 

У зв’язку з тим, що права Т. на даний продукт інтелектуальної власності 

було порушено, і за даним фактом здійснювалося кримінальне провадження за 

ст. 177 КК України, його адвокат заявив клопотання щодо зміни обвинувачення 

порушнику – обвинуваченому Д. на підставі того, що останній також порушив 

авторське право Т., оскільки комп’ютерна програма є предметом злочину, 

передбаченого ст. 176 КК України, а відтак дії Д. повинні кваліфікуватися за 

сукупністю злочинів, передбачених ст. 176 і ст. 177 КК України. 

Чи обґрунтоване клопотання адвоката? Відповідь аргументуйте. 

 

Задачі до теми 3.2. Адміністративно-правова охорона прав на об’єкт 

права інтелектуальної власності 

 

Задача № 1 

Інспектор Державної податкової інспекції Ф. склав на підставі ст. 512 

КУпАП протокол щодо підприємця О., який для своєї господарської діяльності 

використовував власний комп’ютер і працював з власноручно зробленою копією 

з ліцензійної програми «Microsoft Windows 98» (що була встановлена під час 

купівлі комп’ютера). У протоколі Ф. зазначив, що О. при здійсненні 

підприємницької діяльності порушив право на об’єкт права інтелектуальної 

власності шляхом незаконного використання цього об’єкта названої 

комп’ютерної програми, чим порушив ст. 18 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», і що такі дії тягнуть адміністративну відповідальність за 

ст. 512 КУпАП, направивши вказані матеріали до суду. 
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Чи правильно кваліфіковані дії приватного підприємця О.? Рішення 

обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Районний суд притягнув до адміністративної відповідальності М. за 

правопорушення, склад якого передбачений ст. 512 КпАП, із накладенням 

стягнення у виді штрафу та конфіскацією в дохід держави системного блоку на 

базі процесора АМD ATLON із жорстким диском загальною вартістю 3 тис. 

гривень. Відповідно до матеріалів провадження М. притягнутий до 

адміністративної відповідальності за використання на двох системних блоках 

комп’ютерної програми «Windows XP», документи на придбання якої, а також її 

реєстраційний номер були відсутні. 

Що є предметом вказаного правопорушення? Чи правильно суд застосував 

конфіскацію вказаного вище обладнання компанії? 

 

Задача № 3 

Інспектори Державної податкової інспекції при перевірці комп’ютерного 

клубу «Орион», що належить підприємцю В., вилучили 25 системних блоків із 

записаними на них комп’ютерними іграми (об’єктами права інтелектуальної 

власності), які В. незаконно надавав у використання третім особам. 

Свою вину В. не визнав і пояснив, що вимоги Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» він не порушував, оскільки комп’ютерні ігри не 

є такими програмами, які приводять у дію комп’ютер, тому їх використання не є 

порушенням положень цього Закону. 

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону особа, яка правомірно володіє правомірно 

виготовленим примірником комп’ютерної програми, має право без згоди автора 

або іншої особи, котра має авторське право на цю програму, спостерігати, 

вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерних програм з метою 

визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в 

процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, 

передачі чи запису в пам’ять комп’ютерної програми. 

Яке рішення має прийняти суд щодо даного провадження? 

 

Задача № 4 

Суддя районного суду, розглянувши адміністративне провадження 

стосовно приватного підприємця Т., зазначив у постанові, що зафіксовано 

незаконне використання примірників аудіотворів, які згідно з висновком 

експертизи є контрафактною продукцією. Зокрема Т. надав клієнтам у пункті 

прокату, що йому належить, відеокасети із записом фільму «8 женщин» без 

контрольної марки. 

Чи утворює прокат контрафактної продукції адміністративне 

правопорушення? Як слід кваліфікувати дії Т.? 
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Задача № 5 

На замовлення відвідувачів магазину реалізатор Х. (за дозволом суб’єкта 

підприємницької діяльності Ф.) записав на чистий компактдиск чотири 

фонограми пісень, за що отримав 4 грн., тобто вчинив такі дії, як використання у 

формі відтворення та продаж. При цьому у Ф. відсутні ліцензії на право 

відтворення і продажу музичного твору на компактдиску. 

Крім того, під час перевірки виявлено 50 компактдисків із фонограмами 

(незаконно відтвореними) без контрольних марок, які зберігались у приміщенні 

для продажу і були вилучені разом із системним блоком з процесором Celeron. 

Як слід кваліфікувати дії реалізатора Х.? Чи підлягає адміністративній 

відповідальності підприємець Ф.? Скільки проваджень має бути в даному 

випадку і чи вимагають вони об’єднання? 
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Додаток 2 
до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

 

Варіанти завдань для виконання домашньої контрольної роботи 

Варіант для виконання обирається студентом за номером у списку групи. 

 

Варіант 1 

Теоретичне завдання 

Надайте кримінально-правову характеристику порушення авторського 

права та суміжних прав (ст. 176 КК України). 

 

Задача № 1 

А., в порушення ст. ст. 15, 18, 32 Закону України «Про авторське право та 

суміжні права», шляхом інсталювання відтворив неліцензійні програми 

забезпечення: Windows XP Professional» – 2 екземпляри, soft Office 2003» – 2 

екземпляри, встановивши їх на два комп'ютерні системні блоки, які цього ж дня 

за 7800 грн. реалізував Н. у приміщенні магазину, тобто незаконно відтворив і 

розповсюдив комп'ютерні програми, що завдало матеріальної шкоди у значному 

розмірі корпорації «Майкрософт», отже вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 176 

КК України. 

Суд, враховуючи, що А. вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро 

розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, усунув заподіяну шкоду, звільнив 

його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, а 

кримінальну справу закрив провадженням. 

Чи обґрунтоване рішення суду? 

 

Задача № 2 

На замовлення відвідувачів магазину реалізатор Х. (за дозволом суб’єкта 

підприємницької діяльності Ф.) записав на чистий компактдиск чотири 

фонограми пісень, за що отримав 4 грн., тобто вчинив такі дії, як використання у 

формі відтворення та продаж. При цьому у Ф. відсутні ліцензії на право 

відтворення і продажу музичного твору на компактдиску. 

Крім того, під час перевірки виявлено 50 компактдисків із фонограмами 

(незаконно відтвореними) без контрольних марок, які зберігались у приміщенні 

для продажу і були вилучені разом із системним блоком з процесором Celeron. 

Як слід кваліфікувати дії реалізатора Х.? Чи підлягає адміністративній 

відповідальності підприємець Ф.? Скільки проваджень має бути в даному 

випадку і чи вимагають вони об’єднання? 

 

Варіант 2 

Теоретичне завдання 

Розкрийте кримінально-правову характеристику незаконного використання 
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винаходу, корисної моделі, промислового зразка, топографії інтегральної 

мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської пропозиції (ст. 177 КК України). 

 

Задача № 1 

У період з лютого по липень 2013 р. Т., маючи умисел, спрямований на 

незаконне відтворення і розповсюдження комп'ютерних програм, знаходячись за 

місцем свого проживання, умисно відтворив комп'ютерні програми «Adobe 

Photoshop», використовуючи власний персональний комп'ютер з приводом для 

запису «LG» комп'ютерного системного блоку, без згоди суб'єктів авторського 

права (суб'єктів суміжних прав) на них та записав на лазерні комп'ютерні диски у 

кількості 33 примірники. Продовжуючи свої дії, Т. умисно розповсюдив лазерні 

комп'ютерні диски в кількості 33 шт., на яких були записані відтворені 

комп'ютерні програми «Adobe Photoshop», а саме: «Adobe Photoshop» СS3 (32 

примірники) вартістю 156103,29 грн., «Adobe Photoshop» CS4» (31 примірник) 

вартістю 156103,29 грн.; «Adobe Photoshop CS5» (31 примірник) вартістю 

156103,29 грн.; «Adobe Photoshop СS6» (31 примірник) вартістю 156103,29 грн. 

та відтворені комп'ютерні програми «Windows», а саме: «Microsoft Windows7 

ultimate» (2 примірники) вартістю 4748,80 грн. шляхом продажу вказаних 

комп'ютерних дисків М. за грошові кошти в сумі 500 грн., чим спричинив Adobe 

Systems Inc матеріальні збитки на загальну суму 624413,16 грн. та корпорації 

«Windows» матеріальні збитки на загальну суму 4748,80 грн., загальна шкода, 

спричинена діями Т., становить 629161,96 грн., що є особливо великим розміром. 

Дії Т. суд кваліфікував за ч. 1 ст. 176 КК України як незаконне відтворення, 

розповсюдження комп'ютерних програм, що завдало матеріальної шкоди у 

значному розмірі, за ч. 3 ст. 176 КК України як незаконне відтворення, 

розповсюдження комп’ютерних програм, що завдало матеріальної шкоди в 

особливо великому розмірі. 

Проаналізуйте витяг з вироку суду та визначте чи відповідає він 

бланкетній диспозиції ст. 176 КК України. 

 

Задача № 2 

Суддя місцевого суду, розглянувши адміністративне провадження 

стосовно приватного підприємця Т., зазначив у постанові, що зафіксовано 

незаконне використання примірників аудіотворів, які згідно з висновком 

експертизи є контрафактною продукцією. Зокрема Т. надав клієнтам у пункті 

прокату, що йому належить, відеокасети із записом фільму «8 женщин» без 

контрольної марки. 

Чи утворює прокат контрафактної продукції адміністративне 

правопорушення? Як слід кваліфікувати дії Т.? 

 

Варіант 3 

Теоретичне завдання 

Охарактеризуйте об’єкти адміністративно-правового захисту авторських 

прав, передбачені ст. 512 КУпАП. 
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Задача № 1 

Т. у період з травня по липень 2014 р. з корисливих спонукань, маючи 

умисел на незаконне розповсюдження комп'ютерних програм, без відповідного 

дозволу власника прав інтелектуальної власності на комп'ютерну програму 

«ArchiCAD», розповсюдив неліцензійний примірник комп'ютерної програми 

«ArchiCAD», сума за один примірник програми «ArchiCAD» склала 74 181 грн. 

71 коп., на жорсткий диск комп'ютера замовника Ф., за що отримав винагороду 

від нього у сумі 400 гривень. 

У жовтні 2014 р., переслідуючи корисний мотив, маючи умисел на 

незаконне розповсюдження комп'ютерних програм, неправомірно, без 

відповідного дозволу власника прав інтелектуальної власності на комп'ютерну 

програму «ArchiCAD», вчинив незаконне розповсюдження неліцензійного 

примірника цієї комп'ютерної програми, сума за один її примірник складає 

101609 грн. 71 коп., на жорсткий диск комп'ютера замовника Н., за що отримав 

винагороду від нього у сумі 150 гривень. 

Кваліфікуйте дії Т. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Інспектори Державної податкової інспекції при перевірці комп’ютерного 

клубу «Орион», що належить підприємцю В., вилучили 25 системних блоків із 

записаними на них комп’ютерними іграми (об’єктами права інтелектуальної 

власності), які В. незаконно надавав у використання третім особам. 

Свою вину В. не визнав і пояснив, що вимоги Закону України «Про 

авторське право і суміжні права» він не порушував, оскільки комп’ютерні ігри не 

є такими програмами, які приводять у дію комп’ютер, тому їх використання не є 

порушенням положень цього Закону. 

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 24 Закону особа, яка правомірно володіє правомірно 

виготовленим примірником комп’ютерної програми, має право без згоди автора 

або іншої особи, котра має авторське право на цю програму, спостерігати, 

вивчати, досліджувати функціонування комп’ютерних програм з метою 

визначення ідей і принципів, що лежать в її основі, за умови, що це робиться в 

процесі виконання будь-якої дії із завантаження, показу, функціонування, 

передачі чи запису в пам’ять комп’ютерної програми. 

Яке рішення має прийняти суд щодо даного провадження? 
 

Варіант 4 

Теоретичне завдання 

Надайте характеристику незаконному розповсюдженню примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

(ст. 1649 КУпАП). 
 

Задача № 1 

Б., маючи умисел на розповсюдження аудіовізуальних творів на DVD 

дисках для лазерних систем зчитування, в порушення законів України «Про 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/pravo1/T379200.html?pravo=1
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авторське право і суміжні права», «Про особливості державного регулювання 

діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаного з виробництвом, експортом, 

імпортом дисків для лазерних систем зчитування» та Положення «Про державне 

посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів», 

затвердженого постановою КМУ від 17.08.1998 р. за № 1315, якими передбачено 

порядок здійснення операцій із зберігання, переміщення та розповсюдження 

дисків для лазерних систем зчитування з записами на них аудіовізуальних творів, 

без дозволу автора чи осіб, які мають виключні авторські та суміжні права на 

відтворення та розповсюдження аудіовізуальних творів, придбав у 

невстановленої досудовим слідством особи на ринку «Петрівка» в Києві 

невстановлену слідством кількість DVD дисків з записами творів мистецтва, які 

зберігав за місцем свого проживання. 

У подальшому Б. незаконно розмістив у м. Бровари торгову точку з 

реалізації вказаних дисків, де 1 жовтня 2010 р., близько 14 год., реалізував К. за 

30 грн. DVD диск з записами на такому творів. 

Окрім цього Б. намагався реалізувати 223 DVD диски для лазерних систем 

зчитування з записами творів мистецтва, право на розповсюдження яких в 

Україні належить ТОВ «Відеосервіс України», якому надано право на 

розповсюдження і виготовлення екземплярів фільмів будь-яким способом, що 

підтверджується договором № 1 від 22.11.2005 р., укладеним між ТОВ 

«Відеосервіс України» та Bur Produktion LTD., у кількості 129 примірників, що 

призвело до заподіяння вказаному товариству матеріальних збитків у розмірі 

4985,85 грн., ТОВ «Геміні», якому надано ексклюзивне право та ліцензію, згідно 

з угодою від 01.01.2010 р., укладеною між компанією «XX сторіччя фокс хоум 

ентертеймент лімітед» та ТОВ «Геміні Дистрибуція», у кількості 99 примірників 

творів, що заподіяло такому матеріальних збитків у розмірі 4455 грн., і ЗАТ «Бі 

енд Ейч» право розповсюдження і демонстрації фільмів, що надано державними 

посвідченнями № 15.5781.2010К, 15.5016.2010К, 24.4256.2010К, у кількості 2-х 

примірників, що заподіяло збитки в розмірі 1200 гривень. 

Кваліфікуйте дії Б. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Районний суд притягнув до адміністративної відповідальності М. за 

правопорушення, склад якого передбачений ст. 512 КУпАП, із накладенням 

стягнення у виді штрафу та конфіскацією в дохід держави системного блоку на 

базі процесора АМD ATLON із жорстким диском загальною вартістю 3 тис. 

гривень. Відповідно до матеріалів провадження М. притягнутий до 

адміністративної відповідальності за використання на двох системних блоках 

комп’ютерної програми «Windows XP», документи на придбання якої, а також її 

реєстраційний номер були відсутні. 

Що є предметом вказаного правопорушення? Чи правильно суд застосував 

конфіскацію вказаного вище обладнання компанії? 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/pravo1/T379200.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2010_06_21/pravo1/KP981315.html?pravo=1
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Варіант 5 

 

Теоретичне завдання 

Охарактеризуйте порушення законодавства, що регулює виробництво, 

експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт 

обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 16413 КУпАП). 

 

Задача № 1 

Ж. у мережі Інтернет створив веб-сайт «http://imperia-kino.com.ua», при 

реєстрації домену якого вказав такі дані: прізвище та ім’я, мобільний телефон та 

е-mail. 

У подальшому він протягом року адміністрував вказаний веб-сайт з 

використанням власної цифрової техніки, зокрема за допомогою: ПК «Антіон 

Україна», ноутбука марки «Lenovo Think Pad» і мобільного телефону «Prestigio», 

здійснюючи модерування і наповнення веб-сайту текстовою інформацією, що 

сприяло розповсюдженню вказаних аудіовізуальних творів. 

Так Ж., використовуючи цей веб-сайт без дозволу правовласників, з 

порушенням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права», надав 

доступ користувачам мережі Інтернет для перегляду і копіювання 

аудіовізуальних творів, права на які належать компанії «Universal City Studios 

LLC», зокрема: «Теорія всього», «Два стволи», «Код доступу «Кейптуан», 

«Морський бій», «Нескорений», «П’ятдесят відтінків сірого», «Сьомий син», 

«Треш», «Форсаж 6», «Чорне море». Таким чином, цими діями були порушені 

права компанії «Universal City Studios LLC» на суму 982 478 гривень. 

Кваліфікуйте дії Ж. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Інспектор Державної податкової інспекції Ф. склав на підставі ст. 512 

КУпАП протокол щодо підприємця О., який для своєї господарської діяльності 

використовував власний комп’ютер і працював з власноручно зробленою копією 

з ліцензійної програми «Microsoft Windows 98» (що була встановлена під час 

купівлі комп’ютера). У протоколі Ф. зазначив, що О. при здійсненні 

підприємницької діяльності порушив право на об’єкт права інтелектуальної 

власності шляхом незаконного використання цього об’єкта названої 

комп’ютерної програми, чим порушив ст. 18 Закону України «Про авторське 

право і суміжні права», і що такі дії тягнуть адміністративну відповідальність за 

ст. 512 КУпАП, направивши вказані матеріали до суду. 

Чи правильно кваліфіковані дії приватного підприємця О.? Рішення 

обґрунтуйте. 

 

Варіант 6 

Теоретичне завдання. 

Надайте характеристику порушення прав на об'єкт права інтелектуальної 

власності (ст. 512 КУпАП). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_12_05/pravo1/T379200.html?pravo=1
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Задача № 1 

Т., не будучи суб'єктом підприємницької діяльності, без відома і згоди 

корпорації «Adobe Systems Incorporated» (США), а також її представника на 

території України – ТОВ «Адобл Сістемз Україна» (м. Київ), відтворив та 

розповсюдив комп'ютерні програми, авторські права на які належать указаній 

корпорації, заподіявши корпорації «Adobe Systems Incorporated» (США) шкоду у 

значних розмірах з таких підстав. 

«Adobe Systems Incorporated» є юридичною особою, що зареєстрована і діє 

відповідно до законодавства штату Девелер США і є власником виключних 

авторських прав інтелектуальної власності на всі комп'ютерні програми, які були 

випущені вказаною корпорацією. Реєстрація всіх комп'ютерних програм 

здійснена відповідно до законодавства США про авторське право в канцелярії 

США з питань охорони авторських прав. 

Комп’ютерні програми, країною походження яких є США і Канада, 

підлягають охороні в Україні згідно зі ст. 5 Бернської Конвенції про охорону 

літературних і художніх творів (в редакції Паризького Акту від 24.04.1971 р. зі 

змінами від 02.10.1979 р.), на підставі якої автори користуються в держав-

учасницях цієї Конвенції такими ж правами, які надаються відповідними 

законами цих країн своїм громадянам. Відповідно до ч. (6) ст. 2 Бернської 

Конвенції охороною в усіх держав-учасницях цієї Конвенції користуються твори, 

перелічені в ст. 2 Бернської Конвенції, і, в тому числі, «літературні і художні 

твори» (ч. (1) ст.2 Бернської Конвенції). 

Комп’ютерні програми охороняються в Україні як літературні твори на 

підставі ч. 4 ст. 433 ЦК України, ст. 18 Закону України «Про авторські права і 

суміжні права», ст. 4 Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності 

про авторське право. Згідно зі ст. 437 ЦК України авторське право виникає з 

моменту створення твору. Згідно з ч. 2 ст. 433 ЦК України твори є об'єктами 

авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо них та 

незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу чи 

форми їх вираження. 

Згідно з ч. 1 ст. 440 ЦК України суб'єкту авторського права належить 

виключне право дозволяти використання твору. Крім того, згідно зі ст. 443 ЦК 

України використання твору здійснюється лише за згодою автора. 

Згідно зі ст. 1107 ЦК України розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності на твір здійснюється суб'єктом авторського права на 

підставі відповідних договорів, у тому числі ліцензії на використання твору на 

умовах ліцензійного договору. 

Всупереч вище вказаному порядку Т. відтворював і розповсюджував 

комп'ютерні програми, які належать корпорації «Adobe Systems Incorporated» 

(США), з явними ознаками контрафактності, чим завдав збитків корпорації 

«Adobe Systems Incorporated» на загальну суму 15082 грн. 

Проаналізуйте витяг з вироку суду та визначте кваліфікацію дій Т. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843491/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479878/ed_2011_01_13/T379200.html?pravo=1#479878
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_479878/ed_2011_01_13/T379200.html?pravo=1#479878
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843495/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843495
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843498/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843498
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843501/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843501
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843501/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#843501
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_844203/ed_2012_02_21/T030435.html?pravo=1#844203
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Задача № 2 

Т. створив комп’ютерну програму для керування роботизованою 

технічною системою, що забезпечує функціонування виробничого конвеєру з 

виготовлення інтегральних мікросхем. Указана комп’ютерна програма 

відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

була визнана винаходом, про що Т. одержав відповідний патент. 

У зв’язку з тим, що права Т. на даний продукт інтелектуальної власності 

було порушено, і за даним фактом здійснювалося кримінальне провадження за 

ст. 177 КК України, його адвокат заявив клопотання щодо зміни обвинувачення 

порушнику – обвинуваченому Д. на підставі того, що останній також порушив 

авторське право Т., оскільки комп’ютерна програма є предметом злочину, 

передбаченого ст. 176 КК України, а відтак дії Д. повинні кваліфікуватися за 

сукупністю злочинів, передбачених ст. 176 і ст. 177 КК України. 

Чи обґрунтоване клопотання адвоката? Відповідь аргументуйте. 

 

Варіант 7 

Теоретичне завдання 

Здійсніть аналіз незаконного розповсюдження примірників 

аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних 

(ст. 1649 КУпАП). 

 

Задача № 1 

Згідно з висновком експерта НДІ інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України слідує, що відповідно до всіх офіційних Інтернет 

ресурсів компанії «Microsoft», зокрема http: //windows. microsoft. com, офіційно 

відомо, що з 11.01.2010 р. компанія «Microsoft» припинила продажі всіх версій 

комп’ютерної програми «Microsoft Office 2003» і «Microsoft Office 2007» через 

заборону суду продавати даний програмний продукт внаслідок патентного 

розгляду з відповідною компанією. Отже компанія «Microsoft» відповідно до ч. 2 

ст. 22 ЦК України не могла реально одержати доходи за звичайних обставин, 

якби її право не було порушене (упущена вигода). 

У суді сторона обвинувачення зауважила, що даний висновок експерта не 

слід вважати доказом, так як експертом при його складанні порушено п. п. 1.4, 

4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень і Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 року. 

Також прокурор послався на текст судового рішення Федерального 

районного суду східного району штату Техас (США), завірений переклад якого 

надано представником потерпілого у судовому засіданні як доказ, згідно з яким 

дія судової заборони щодо продажу всіх версій «Microsoft Word 2003» та 

«Microsoft Word 2007» розповсюджуються лише на територію США та 

стосується виключно програм «Microsoft Word 2003» та «Microsoft Word 2007», а 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843053/ed_2017_06_10/pravo1/T030435.html?pravo=1#843053
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_04_26/pravo1/REG3145.html?pravo=1
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не комплектів прикладних програм Microsoft Office, як це зазначено в 

повідомленні експерта. 

У зв’язку із чим прокурор вважає, що даний висновок експерта не є 

належним доказом. 

Експерт на суді підтримав складений ним висновок на виконання ухвали 

районного суду про призначення експертизи інтелектуальної власності, а також 

те, що через заборону продажу компанія «Microsoft» припинила продажі всіх 

версій комп’ютерної програми «Microsoft Office 2003» та «Microsoft Office 

2007», а тому не могла одержувати доходи на час реалізації підсудним версій 

«Windows 7». А отже за відсутності вказаних продуктів на ринку, їх вартість 

встановити неможливо. 

Яким має бути рішення суду з огляду на вказані обставини провадження? 

 

Задача № 2 

Інженер-технолог Ю. державного авіабудівного підприємства, у порядку 

службового завдання, приймав участь у творчому колективі з розробки нової 

моделі безпілотного квадрокоптеру, призначеного для здійснення геодезичних, 

сільськогосподарських, біоресурсних та інших розвідок територій. Після 

успішного завершення випробувальних робіт вказаного виробу на нього був 

отриманий патент на винахід. 

Скориставшись наявними в нього матеріалами розробки виробу, пакетом 

креслень з його виготовлення, а також одним із експериментальних зразків, Ю. 

без відповідного дозволу продав вказані матеріали приватному підприємцю В., 

який на власній виробничій базі став виготовляти та реалізовувати вказані 

квадрокоптери вартістю 50 тис. грн. кожний. Всього було виготовлено 30 

виробів, з яких 15 реалізовано через торгівельну мережу. 

Відповідальність Ю. Рішення обґрунтуйте. 

 

Варіант 8 

Теоретичне завдання 

Розкрийте порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі 

Інтернет (ст. 16417 КУпАП). 

 

Задача № 1 

М., шляхом прийому зі супутника та одночасного передавання за 

допомогою телемережі сигналу, який несе в собі програми мовлення на 

м. Дніпро в повному обсязі без будь-яких змін і доповнень, з 1 січня 2015 року 

умисно, з корисливих мотивів з метою отримання прибутку, в порушення 

законодавства України, яке визначає умови розповсюдження програм мовлення, 

незаконно використовуючи без дозволу юридичного власника інтелектуальної 

власності ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», якій належать виключні права на 

телевізійні програми та передачі їх розповсюдження, в тому числі на телевізійні 

канали під логотипом «Футбол 1» та «Футбол 2», перебуваючи в офісі ТОВ 
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«Горизонт», розповсюджував програми мовлення, а саме сигнали телеканалів 

«Футбол 1» та «Футбол 2», суміжні права на які належать ТОВ 

«Телерадіокомпанія «Україна», на територію м. Дніпро. Свою діяльність М. 

здійснював на системній та комерційній основі, включивши їх, у супереч Закону 

України «Про авторське право та суміжні права», у пакет носіїв кабельного 

телебачення ТОВ «Горизонт» протягом року, чим заподіяв матеріальну шкоду 

правовласнику – ТОВ «ТРК «Україна» у вигляді вартості «договору-роялті» за 

зазначений період часу на загальну суму 163965,71 гривень. 

Дайте кримінально-правову оцінку діям М. Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Токар інструментального цеху машинобудівного заводу К. подав для 

оформлення як раціоналізаторської пропозиції креслення, а також дослідний 

зразок різця зі спеціальною конфігурацією заточки для виготовлення деталей 

станків-автоматів заводу. 

Начальник інструментального цеху Д. безпідставно додав у матеріали, 

надані К., у якості співавтора даної пропозиції свого сина Ж. – інженера 

конструкторського бюро даного підприємства.  

Пропозиція К. була визнана раціоналізаторською, на що К. отримав 

відповідне свідоцтво, а також матеріальне заохочення у сумі 15 тис. грн. 

Встановлено, що впровадження даної пропозиції у виробництво дозволило 

підприємству отримати щомісяця економічний ефект у розмірі 150 тис. гривень. 

Чи підлягає Д. кримінальній відповідальності? 

 

Варіант 9 

Теоретичне завдання 

Надайте характеристику наведення завідомо недостовірної інформації у 

заявах про припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з 

використанням мережі Інтернет (ст. 16418 КУпАП). 

 

Задача № 1 

Протягом 2011-2014 рр. Д. за місцем мешкання, за допомогою мережі 

Інтернет, не маючи дозволу правовласника, розповсюджував аудіовізуальні 

твори, власником прав на які є компанії: «Warner Bros. Entertainment Inc.», 

«Columbia Pictures Industries, Inc. (Sony Pictures)», «Twentieth Century Fox Film 

Corporation», «Disney Enterprises, Inc.», «Universal City Studios LLLP», «Paramount 

Pictures Corporation», шляхом надання можливості он-лайн перегляду зазначених 

аудіовізуальних творів необмеженому колу осіб-користувачів зазначеного 

ресурсу. 

Судом встановлено, що реєстратором доменного імені є Д., якому, 

відповідно до договору №10271 від 24.02.2011 р., ТОВ НВП «Тенет» надана ІР-

адреса, з якої здійснювалося розповсюдження аудіовізуальних творів. 

У ході слідства у Д. був вилучений комп’ютер, на жорстких магнітних 

дисках якого знаходилися аудіовізуальні твори, які є власністю вищенаведених 
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правовласників та яким належать майнові права на ці твори, що підтверджується 

висновком комп’ютерно-технічної експертизи. 

Таким чином, Д., не маючи дозволу від власників авторського права і 

суміжних прав на розповсюдження аудіовізуальних творів вищевказаних 

компаній, незаконно, тобто не маючи відповідного дозволу правовласників 

(ліцензії), шляхом надання можливості вільного перегляду та копіювання, 

розповсюджував аудіовізуальні твори, авторські права на які належать 

вищезазначеним правовласникам, чим заподіяв їм матеріальний збиток на суму 

711283 гривні. 

Кваліфікуйте дії Д. Рішення обґрунтуйте. 

 

Задача № 2 

Л. незаконно заволодів кресленнями в електронному вигляді на всюдихід 

«Крот», засвідчений патентом на промисловий зразок, який на праві приватної 

власності належить П., та з корисливих мотивів вирішив незаконно продати 

креслення за 9 тис. дол. США. Реалізуючи свій умисел, Л., використовуючи 

електронну пошту, через мережу Інтернет надіслав лист на поштову скриньку Ч., 

якому запропонував придбати у нього зазначені креслення на всюдихід.  

У подальшому, в приміщенні кафе, під час проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії-контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки 

злочину із використанням заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів, Л., 

використовуючи методи конспірації, продав раніше невідомому Ч. (який 

заздалегідь погодився прийняти участь у викритті злочинної діяльності) за надані 

грошові кошти в сумі 9000 доларів США (згідно з курсом НБУ це становить 

234810 грн.) креслення в електронному вигляді на всюдихід, що засвідчені 

патентом на промисловий зразок, який на праві приватної власності належить П., 

чим завдав останньому матеріального збитку у розмірі 234810 гривень. 

Кваліфікуйте дії Л. Рішення обґрунтуйте. 
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Додаток 3 
до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

з кредитного модуля «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

для спеціальності 081 «Право» факультету соціології і права 

 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з 

робочим навчальним планом. 

 

С
ем

ес
тр

 

Навчальний час 
Розподіл навчальних 

годин 
Контрольні  заходи 

Кредити 
Академ. 

години 
Лекції Семінари СРС МКР Реферат 

Семестр. 

атестація 

1 4 120 18 18 84 1 - залік 

 

Рейтинг студента з кредитного модуля «Публічно-правова охорона 

інтелектуальної власності» складається з балів, що отримуються за: 

1) активну участь у 7-ми семінарських заняттях; 

2) виконання модульної контрольної роботи (МКР), що складається з трьох 

частин (двогодинна МКР поділена на три 30-хвилинні контрольні роботи); 

3) виконання шести експрес-контрольних робіт. 

Система рейтингових (вагових) балів 

1. Семінарське заняття: 

Ваговий бал – 7 (rс = 7). Максимальна кількість балів за сім відповідей на 

семінарських заняттях дорівнює 49 балам. 

Критерії оцінювання відповідей: 

– творче розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом – 7 балів; 

– глибоке розкриття одного з питань дискусії – 6 балів; 

– активна участь у роботі семінару – 5 балів. 

2. Модульна контрольна робота: 

Ваговий бал – 11 (rмкр = 11). Максимальна кількість балів за три контрольні 

роботи дорівнює 33 балам. 

Виконання МКР полягає у вирішенні блоку тестів із 20 контрольних 

запитань. 

Критерії оцінювання: 

– 20 правильних відповідей – 11 балів; 

– 19-18 правильних відповідей – 10 балів; 

– 17-16 правильних відповідей – 9 балів; 

– 15-14 правильних відповідей – 8 балів; 
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– 13 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

3. Експрес-контроль: 

Ваговий бал – 3 (rек = 3). Максимальна кількість балів за шість експрес-

контрольних робіт дорівнює 18 балам. 

Експрес-контроль проводиться шляхом вирішення блоків тестів із 

10 контрольних запитань. 

Критерії оцінювання: 

– 10 правильних відповідей – 3 бали; 

– 9-8 правильних відповідей – 2 бал; 

– 7 правильних відповідей – 1 бал; 

– 6 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

Заохочувальні бали (rs) нараховуються за: 

– повідомлення на семінарському занятті за результатами опрацювання 

додаткової відповідної літератури – 2 бали; 

– участь у факультетській або університетській олімпіаді – 3 бали; 

– написання опублікованих тез на наукових конференціях, семінарах, 

симпозіумах та круглих столах – до 10 балів; 

– підготовка рефератів та оглядів наукових праць – до 10 балів. 

Одному або двом кращим студентам на кожному семінарському занятті 

можуть додаватися 1-2 заохочувальних бали. 

Викладач може в кінці семестру додати до рейтингу 1-2 бали за 

надзвичайну активність, за повний конспект лекцій, за 100 % відвідування тощо. 

Сума заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 R. 

Умови проведення проміжної атестації: 

Атестація з кредитного модуля проводиться шляхом визначення поточного 

рейтингу студента на час атестації. 

Умовою позитивної атестації є значення поточного рейтингу студента не 

менше, ніж 50 % від максимально можливого на час атестації. В іншому випадку 

студент вважається не атестованим. 

Для отримання позитивного результату з першої проміжної атестації 

(8 тиждень) студент має отримати не менше, ніж 20 балів (за умови, якщо на 

початок 8 тижня згідно з календарним планом контрольних заходів “ідеальний” 

студент має отримати 41 бал). 

Для отримання позитивного результату з другої проміжної атестації 

(14 тиждень) студент має отримати не менше, ніж 36 балів (за умови, якщо на 

початок 14 тижня згідно з календарним планом контрольних заходів “ідеальний” 

студент має отримати 72 бали). 

Проведення заліку: 

Рейтинг студента формується як сума всіх вагових балів, а також 

заохочувальних балів. 

R = rс + rмкр + rек + rs = 100 
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Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг не менше 30 балів, а також 

позитивні оцінки з виконання модульних контрольних робіт. 

Для отримання заліку з кредитного модуля «автоматом» потрібно мати 

рейтинг не менше 60 балів. 

Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 60 балів, а також 

ті, хто хоче підвищити оцінку, виконують залікову контрольну роботу. 

Попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку з 

урахуванням результатів залікової контрольної роботи. 

Завдання контрольної роботи складається з письмової відповіді на одне 

теоретичне запитання і вирішення блоку тестів із 30 контрольних запитань. 

Критерії оцінювання: 

Теоретичне запитання оцінюється у 30 балів. 

Система оцінювання теоретичного запитання: 

– повна відповідь (не менше 90 % потрібної інформації) – 30-28 балів; 

– достатньо повна відповідь (не менше 75 % потрібної інформації або 

незначні неточності) – 27-23 бали; 

– неповна відповідь (не менше 60 % потрібної інформації та деякі 

помилки) – 22-18 балів; 

– незадовільна відповідь – 0 балів. 

Блок тестів із 30 контрольних запитань оцінюється у 70 балів. 

Система оцінювання вирішення тестових завдань: 

– 30 правильних відповідей – 70 балів; 

– 29-27 правильних відповідей – 65 балів; 

– 26-24 правильних відповідей – 55 балів; 

– 23-21 правильних відповідей – 42 бали; 

– 20 і менше правильних відповідей – 0 балів. 

Підсумкова оцінка за залік складається із суми балів за виконання всіх 

завдань. 

Переведення значення рейтингових оцінок до залікової оцінки здійснюється 

відповідно до таблиці: 

 
Бали: 

Автомат: семінарські заняття + МКР + експрес-контроль 

або 

Залік: Залікова контрольна робота 

Оцінка 

95 – 100 Відмінно 

85 – 94 Дуже добре 

75 – 84 Добре 

65 – 74 Задовільно 

60 – 64 Достатньо 

Менш ніж 60 Незадовільно 

Невиконання умов допуску 

до семестрового контролю 
Не допущено 
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Додаток 4 
до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Публічно-правова охорона інтелектуальної власності» 

 

Питання для залікової співбесіди 

1. Історико-правові витоки охорони прав інтелектуальної власності 

2. XV століття – період визнання права власності на результати творчої 

діяльності 

3. Перші правові акти на винаходи в континентальній Європі та Англії 

4. Укази щодо монополії на книгодрукування і книготоргівлю в Англії 

(copyright) 

5. Перші закони з авторської та патентної діяльності Статут королеви Анни 

(Англія, 1710 р.) та охорона опублікованого твору 

6. Право на видання літературних творів у Франції (Закони 1791 і 1793 рр.) 

7. Походження поняття «інтелектуальна власність» в кінці XVIII століття 

(Закон про авторське право в США (1790 р.) і Закон про патенти (1792 р.). Закон 

про патенти (ФРН, 1877 р.) 

8. Особливості англо-американської і континентальної (європейської) 

систем авторського права 

9. Початок формування міжнародного права інтелектуальної власності в 

кінці XIX століття 

10. Оновлення патентного законодавства у другій половині XX ст. в 

законодавстві європейських та інших розвинутих країн світу 

11. Привілеї на винаходи в Російській імперії (XVIII ст.) 

12. Розвиток права інтелектуальної власності в Україні 

13. Радянська доба права інтелектуальної власності. СРСР – монополіст 

інтелектуального фонду націй. Законодавство в сфері інтелектуальної власності. 

14. Розбудова національної системи правової охорони інтелектуальної 

власності незалежної України 

15. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності (Закон 

України «Про власність», «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону 

прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та 

інші 

16. Налагодження Україною співробітництва зі світовою спільнотою та 

міжнародними організаціями у сфері інтелектуальної власності 

17. Інтелектуальна власність – стратегічний чинник 

конкурентоспроможності економіки, розвитку високотехнологічних галузей 

виробництва і досягнення високих стандартів життя в Україні 

18. Шляхи створення Національної системи охорони інтелектуальної 

власності в Україні та її основні напрямки 

19. Поняття публічно-правової охорони інтелектуальної власності та її 

види у сучасному вимірі 

20. Конституційні гарантії забезпечення прав інтелектуальної власності в 

Україні 
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21. Загальна характеристика чинного законодавства України щодо охорони 

прав інтелектуальної власності 

22. Поняття «охорони» прав інтелектуальної власності як системи норм, 

що передбачають відповідальність за їх порушення 

23. Галузі публічного права у сфері охорони прав інтелектуальної 

власності 

24. Загальна характеристика кримінально-правових та адміністративно-

правових засобів охорони прав інтелектуальної власності 

25. Міжнародні угоди у сфері охорони інтелектуальної власності. Охорона 

інтелектуальної власності в умовах глобалізації суспільства 

26. Міжнародно-правові документи з питань інтелектуальної власності, до 

яких приєдналася Україна та їх загальна характеристика 

27. Суб’єкти адміністрування міжнародно-правових актів з питань прав 

інтелектуальної власності 

28. Учення про об’єкт злочину у кримінальному праві та його значення 

щодо виокремлення об’єкта злочинів у сфері інтелектуальної власності 

29. Злочини, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної власності (ст. 

176 «Порушення авторського права і суміжних прав» і ст. 177 «Порушення прав 

на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної 

мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію») 

30. Інші злочини проти прав інтелектуальної власності, передбачені ст. ст. 

2031, 229, 231, 232 КК України 

31. Проблема визначення місця складів злочинів проти інтелектуальної 

власності в системі Особливої частини КК України 

32. Порушення авторського права і суміжних прав (ст. 176 КК України). 

Суспільна небезпека злочину 

33. Поняття авторського права і суміжних прав 

34. Предмет злочину передбаченого ст. 176 КК України 

35. Потерпілий як обов’язкова ознака складу злочину 

36. Об’єктивна сторона складу злочину. Бланкетність диспозиції норми. 

Врахування при кваліфікації положень міжнародних договорів 

37. Форми прояву об’єктивної сторони складу злочину. Суспільно 

небезпечні наслідки, їх вид і розмір. Дискусійні питання щодо визначення 

розміру шкоди 

38. Відмежування даного складу злочину (ч. 1 ст. 176 КК), від проступку 

(ст. 512 КУпАП) та його співвідношення з діянням, передбаченим ст. 216 КК 

України 

39. Суб’єкт злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176 КК та суб’єктивна сторона 

складу злочину 

40. Кваліфікуючі ознаки ч. 2 ст. 176 КК та особливо кваліфікуючі ознаки ч. 

3 ст. 176 КК України 

41. Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового 

зразка, топографії інтегральної мікросхеми, сорту рослин, раціоналізаторської 

пропозиції (ст. 177 КК України) 
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42. Незаконність дій як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складів 

злочинів, передбачених ч. 1 ст. 177 КК. Бланкетність диспозиції норми. 

Конвенційна, законодавча і нормативно база кваліфікації даних злочинів 

43. Предмет злочину, передбаченого ст. 177 КК України та його ознаки 

44. Об’єктивна сторона складу злочину і способи його вчинення. Поняття 

використання предмета злочину та привласнення авторства на нього 

45. Суспільно небезпечні наслідки як обов’язкова ознака об’єктивної 

сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 177 КК. Вид і розмір 

матеріальної шкоди та їх значення для кваліфікації злочину 

46. Відмежування складу злочину, передбаченого ст. 177 КК України, від 

правопорушень, що кваліфікуються за ст. 512 КУпАП 

47. Суб’єкт злочину та суб’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 

177 КК 

48. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки злочину, передбачені в 

ч. ч. 2 і 3 ст. 177 КК 

49. Адміністративна відповідальність як публічно-правовий засіб охорони 

об’єктів інтелектуальної власності 

50. Законодавча база адміністративно-правової охорони прав 

інтелектуальної власності (закони «Про авторське право і суміжні права», «Про 

інформацію», «Про видавничу справу», «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» та ін.) 

51. Об’єкти адміністративно-правового захисту авторських прав, 

передбачені ст. 512 КУпАП 

52. Адміністративна відповідальність у сфері авторського права за 

демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів (ст. 1646 КУпАП) 

53. Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних (ст. 1649 КУпАП) 

54. Порушення законодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт 

дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання чи сировини 

для їх виробництва (ст. 16413 КУпАП) 

55. Поняття порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності (ст. 

512 КУпАП) 

56. Об'єкт та об'єктивна сторона правопорушення, передбаченого ст. 512 

КУпАП. Бланкетність диспозиції норми. Законодавство, що регулює відносини у 

цій сфері. Способи вчинення правопорушення 

57. Потерпілий як обов’язкова ознака правопорушення. Порядок 

встановлення суб’єкта права інтелектуальної власності. Висновок експертизи 

щодо вказаних проваджень. Вид і розмір матеріальної шкоди, що тягне 

адміністративну відповідальність 

58. Суб'єктивна сторона правопорушення та його суб’єкт. Загальні і 

спеціальні ознаки суб’єкта 
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59. Розмежування адміністративних правопорушень, передбачених ст. 512 і 

ст. 1649 КУпАП як загальної та спеціальної норм 

60. Поняття правопорушення, передбаченого ст. 1646 «Демонстрування і 

розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження 

і демонстрування фільмів» КУпАП 

61. Об'єкт правопорушення. Фільм (аудіовізуальний твір кінематографії) як 

предмет даного правопорушення. Поняття фільмокопії 

62. Об'єктивна сторона правопорушення. Способи вчинення 

правопорушення. Демонстрування або розповсюдження фільмів шляхом 

продажу чи передачі в прокат фільмокопій без державного посвідчення на право 

розповсюдження і демонстрування фільмів 

63. Суб'єктивна сторона правопорушення та її ознаки. Суб'єкт 

правопорушення 

64. Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки даного правопорушення 

65. Поняття незаконного розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, передбачене ст. 

1649 КУпАП 

66. Об'єкт правопорушення. Особливості предмета правопорушення. 

Контрольна марка і маркування як засіб ідентифікації. Єдиний реєстр 

одержувачів контрольних марок 

67. Об'єктивна сторона правопорушення. Бланкетність диспозиції норми. 

Закон України «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, 

фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних». Інші нормативні акти, 

що забезпечують порядок зберігання обігу цих предметів 

68. Експертиза встановлення контрафактних примірників 

69. Суб’єкт права інтелектуальної власності, права якого порушуються. 

Завдані збитки правопорушенням. Суб'єктивна сторона правопорушення, її 

особливості 

70. Суб'єкт правопорушення. Відповідальність реалізатора і суб’єкта 

підприємницької діяльності (власник, орендар торговельної точки, кіоску, 

відділу магазину тощо), якщо він організував незаконне розповсюдження 

71. Помилки при визначенні адміністративної відповідальності за ст. 1649 

КУпАП та ст. 512 КУпАП 

72. Всесвітня мережа Інтернет і протидія зловживанням комп’ютерними 

мережами у сфері прав інтелектуальної власності 

73. Адміністративно-правова охорона прав інтелектуальної власності у 

мережі Інтернет 

74. Питання відстеження об’єкта прав інтелектуальної власності у мережі 

Інтернет. Пошук механізмів захисту прав інтелектуальної власності у цій сфері.  

75. Проблема плагіату у мережі Інтернет 

77. Функціонування онлайн ресурсів та об’єкти інтелектуальної власності 

78. Правові прогалини у сфері використання Інтернету. Кібератаки. 

Необхідність законодавчого вдосконалення охорони прав інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет 
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79. Поняття порушення умов і правил, що визначають порядок припинення 

порушень авторського права і (або) суміжних прав з використанням мережі 

Інтернет (ст. 16417 КУпАП) 

80. Об’єкт та об’єктивна сторона правопорушення. Бланкетний вид 

диспозиції. Спеціальна термінологія, пов'язана з правом інтелектуальної 

власності в мережі Інтернет 

81. Форми протиправної поведінки передбачені ст. 16417 КУпАП 

82. Суб’єктивна сторона даного правопорушення, її особливості. Суб’єкт 

правопорушення та її спеціальні ознаки 

83. Кваліфікуюча ознака складу правопорушення (ч. 2 ст. 16417 КУпАП) 

84. Поняття наведення завідомо недостовірної інформації у заявах про 

припинення авторського права і (або) суміжних прав, вчинених з використанням 

мережі Інтернет (ст. 16418 КУпАП) 

85. Закон України «Про авторське права і суміжні права» (ст. 521) щодо 

порушення авторського права і суміжних прав, вчиненого з використанням 

мережі Інтернет 

86. Об’єкт і предмет правопорушення 

87. Об’єктивна сторона правопорушення. 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 

88. Заявник носій авторського права і суміжних прав. Власник веб-сайту та 

веб-сторінки. Постачальник послуг хостингу 

89. Суб’єктивна сторона та суб’єкт правопорушення 

90. Питання авторського права і суміжних прав у Постанові Пленуму 

Верховного Суду України «Про застосування судами норм законодавства у 

справах про захист авторського права і суміжних прав» від 4.06.2010 р. № 5 

91. Створення Вищого суду з питань інтелектуальної власності в Україні та 

його значення в системі правосуддя 

92. Інтелектуальна власність як стратегічний ресурс інноваційного 

розвитку України 

 


