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У статті автором розглянуто особливості кримінально-правового регулювання правомірної поведінки, яка стосується 
використання чи вчинення інших дій щодо об’єктів права інтелектуальної власності. Досліджено особливості впливу на 
об’єкт кримінально-правової охорони за наявності обставин, що виключають злочинність діяння. На основі проведеного 
дослідження визначено межі кримінально-правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Встановлено, що 
вони окреслюються тими різновидами передбаченої у кримінальному законі поведінки людини, що стосуються 
використання або вчинення інших дій (бездіяльності) щодо об’єкта права інтелектуальної власності і які мають наслідком 
виникнення змін у компонентах об’єкта кримінально-правової охорони (потерпілих, правах, свободах та інтересах суб’єктів 
права інтелектуальної власності, соціальних зв’язках, нематеріалізованих і матеріалізованих благах), що визнається 
суспільно небезпечною (якщо діяння вчиняється у режимі порушення норм-заборон) або за зовнішніми ознаками є подібною 
до неї, але визнається законом допустимою (якщо діяння вчиняється у режимі дотримання норм-заборон). 
Ключові слова: кримінально-правове регулювання, кримінально-правова охорона, правомірна поведінка, обставини, що 
виключають злочинність діяння, об’єкт права інтелектуальної власності. 

 

У кримінальному праві існуючи режими 
правового регулювання поведінки людини 
представлено як: а) режим дотримання норм-
заборон; б) режим їх порушення, пов’язаний із 
вчиненням особою «кримінально-правової ано-
малії»3. Аналіз кримінально-правових норм, які 
встановлюють кримінальну відповідальність за 
посягання на об’єкти права інтелектуальної 
власності, дозволяє дійти висновку про те, що 
кримінально-правова охорона цих об’єктів 
включає в себе як режим порушення норм-за-
борон, так і режим їх дотримання. Визначення 
правомірності (допустимості) дій чи бездіяль-
ності засновується на характеристиці відповід-
ного діяння з точки зору відповідності (погод-
женості) його основних ознак із ознаками діян-
ня, закріпленого у кримінально-правовій нормі. 
Така характеристика має враховувати наступні 
положення. 

По-перше, у нормах кримінального права різ-
новиди поведінки людини «представлені» як: 1) 
суспільно небезпечна активність/пасивність, яка 
пов’язана з їхніми суспільно небезпечними ді-
яннями та вважається так званою «криміна-
льно-правовою аномалією». У загальному ро-
зумінні діяння людини, які утворюють її суспі-
льно небезпечну активність/пасивність, мо-
жуть бути поділені на два види: а) діяння, які 
вважаються злочинами та пов’язуються із зас-
тосуванням до особи таких заходів правового 

                                                           
3 Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна 

частина : підручник : у 3-х т. – Т. І. : Загальні засади. – 

Київ : ВД «Дакор», 2018. – 404 с. – С. 21. 

характеру (впливу), що визнаються покаран-
ням; б) інші діяння, які злочинами не визнають-
ся та покарання не тягнуть, хоча є суспільно 
небезпечними та потребують застосування до 
особи інших (за винятком покарання) заходів 
правового характеру (впливу); 2) діяння людей, 
які не вважаються «кримінально-правовою анома-
лією», оскільки не є суспільно небезпечними і 
не тягнуть застосування заходів правового 
впливу до особи, яка їх здійснила: діяння, які не 
містять підстави кримінальної відповідальності 
(з урахуванням вимог ч. 1 ст. 2 КК); діяння, які 
хоча формально і містять ознаки забороненого 
діяння, передбаченого кримінально-правовою 
нормою, але через малозначність не вважа-
ються суспільно небезпечними, тобто не запо-
діяли і не могли заподіяти істотної шкоди фі-
зичній чи юридичній особі, суспільству або 
державі (ч. 2 ст. 11 КК); діяння, які зумовлені 
правомірністю поведінки людини та можуть 
пов’язуватися з її суспільною корисністю та/ 
або допустимістю (у межах обставин, що 
виключають злочинність діяння, передбачених 
у статтях 36 – 43 КК); невинувате (за 
відсутності вини) заподіяння шкоди4.  

По-друге, у межах регулятивних криміна-
льно-правових відносин держава накладає на 
особу певні обов’язки, забороняючи суспільно 
небезпечну поведінку і дозволяючи суспільно 
корисну. У той же час, будучи суб’єктом цих 

4 Берзін П. С. Кримінальне право України. Загальна частина : 

підручник : у 3-х т. – Т. І. : Загальні засади. – Київ : ВД 

«Дакор», 2018. – 404 с. – С. 17 – 18.  
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відносин, держава сама виступає у якості носія 
відповідних прав та обов’язків, які кореспонду-
ють правам і обов’язкам іншого суб’єкта право-
відносин. Змістом кримінально-правових норм 
є вимога відповідної правомірної поведінки, що 
забезпечується такими видами кримінально-
правових норм як: дозвільні, заборонні та зобо-
в’язуючі. Охоронні правовідносини виникають 
внаслідок порушення суб’єктом регулятивних 
правовідносин, чи то громадянином, чи то осо-
бою, яка представляє державу, своїх суб’єктив-
них обов’язків. У результаті порушення суб’єк-
тивних прав учасників регулятивного право-
відношення або невиконання ними своїх обо-
в’язків приводиться у дію юридичний механізм 
відновлення правопорядку: у суб’єктів 
кримінального правовідношення виникають 
нові суб’єктивні права та обов’язки5.  

По-третє, заохочення як засіб вирішення 
кримінально-правового конфлікту здійснюється 
шляхом виключення, усунення або пом’якшен-
ня реального чи потенційного кримінально-
правового обтяження за умов суспільно схваль-
ної позитивної поведінки особи6. Розділяючи 
усі поняття на негативні і позитивні, В. Є. Же-
ребкін зазначає, що склад негативного поняття 
становить відсутність тих ознак, які утворюють 
зміст відповідного позитивного поняття. При-
чому, зміст негативного поняття утворюють не 
будь-які ознаки, а неналежність предмету тіль-
ки тих ознак, які утворюють зміст позитивного 
поняття, що співвідноситься з ним7. У складі 
правомірної поведінки виділяють такі елемен-
ти: а) об’єкт, що визначається її спрямованістю 
на збереження, розвиток або поновлення пору-
шених неправомірною поведінкою суспільних 
відносин8. У цьому аспекті суспільно схвальна 
поведінка розглядається як форма реалізації 
позитивної кримінальної відповідальності; б) 
об’єктивна сторона, яка виявляється зовні у 
вчиненні позитивного діяння (дії чи бездіяль-
ності) та настанні суспільно корисних наслід-
ків; в) суб’єктивна сторона, яка характеризує 

                                                           
5 Кропачев Н. М.Механизм уголовно-правового 

регулирования: диссертация на соискание ученой степени 

доктора юридических наук в форме научного доклада: 

специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право / Кропачев Николай 

Михайлович; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – Санкт-Петербург, 2000. – 60 с. – С. 25-36. 
6 Хряпінський П. Юридична конструкція складу правомірної 

поведінки у кримінальному праві / П. Хряпінський // 

Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 8. – с. 102-

106. – С. 102.  
7 Жеребкин В. Е. Логический анализ понятий права. – Киев: 

Вища шк., 1976. – 150 c. – С. 90 – 91.  

внутрішні процеси усвідомлення позитивності, 
суспільної корисності своєї поведінки та 
бажання вчинити саме таке діяння; г) суб’єкт 
правомірної поведінки, яким може бути будь-
яка особа, яка відповідає ознакам суб’єкта 
кримінально-правових відносин9. В залежності 
від правових наслідків правомірна поведінка 
може бути суспільно корисною та допустимою.  

З урахуванням цього, слід розглянути окремі 
особливості кримінально-правового врегулювання, 
що охоплюють окремі прояви правомірної 
поведінки, яка стосується використання чи 
вчинення інших дій щодо об’єктів права 
інтелектуальної власності, а саме – обставини, 
що виключають злочинність діяння. Останні 
відносяться до допустимої поведінки, яка 
обґрунтовується законодавцем з точки зору 
екстремальних обставин, виключних умов, в 
яких особа вимушена діяти.  

Такі обставини як застосування фізичного 
або психічного примусу до особи (ст. 40 КК 
України), а також виконання спеціального зав-
дання з попередження чи розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної 
організації можуть мати місце щодо діянь, по-
в’язаних із порушенням встановленого порядку 
використання об’єктів права інтелектуальної 
власності або іншим порушенням права інте-
лектуальної власності, проте, не мають специ-
фічних рис. Водночас, окремі дії щодо об’єктів 
права інтелектуальної власності, що включа-
ються до обставин, які виключають злочин-
ність діяння, мають певні особливості, які 
виявляються у наступному.  

1. Можливість застосування положень КК 
про необхідну оборону слід розцінювати з ура-
хуванням того, що закріплене ст. 36 Криміна-
льного кодексу України право кожного на не-
обхідну оборону від суспільно небезпечного 
посягання є важливою гарантією реалізації 
конституційних положень про непорушність 
прав та свобод людини і громадянина10. Однак, 
слід врахувати те, що: а) стан необхідної обо-

8 Склад правомірної поведінки описаний в літературі з 

урахуванням концепції «об’єкт злочину – суспільні 

відносини».  
9 Хряпінський П. Юридична конструкція складу правомірної 

поведінки у кримінальному праві / П. Хряпінський // 

Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 8. – с. 102-

106. – С. 103 – 106.  
10 Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про 

судову практику у справах про необхідну оборону» від 26 

квітня 2002 року N 1 // Бюлетень законодавства і юридичної 

практики України, 2004, 00, №  12. 
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рони виникає за умови безпосереднього кон-
такту нападника і особи, яка захищається; б) 
необхідна оборона передбачає вчинення актив-
них дій по відношенню до нападника. З цих 
підстав, дана обставина не може включати в 
себе деякі з різновидів дій (бездіяльності), 
передбачені статтями 176, 177, 229, 231, 232, 
232-1, 232-1 КК України (фінансування, нена-
дання інформації, підроблення тощо). Цілком 
можливим виявляється розгляд цієї обставини 
як такої, що виключає злочинність діяння, що 
стосується окремих випадків впливу на об’єкти 
права інтелектуальної власності. Йдеться, 
зокрема, про вчинення дій у стані необхідної 
оборони щодо об’єктів права інтелектуальної 
власності (зокрема, знищення, пошкодження, 
що унеможливлює їх подальше використання 
тощо), які характеризуються прив’язкою до 
об’єктивної форми їх існування (наприклад, 
картини, скульптури тощо), і, як правило, існу-
ють в одному примірнику. У цьому разі мож-
ливо говорити про порушення права інтелекту-
альної власності одночасно із порушенням пра-
ва власності. Наприклад, П. П. Андрушко вка-
зував про те, що злочини проти інтелектуальної 
власності і злочини проти власності мають 
спільні риси. Як і злочини проти власності, зло-
чини проти інтелектуальної власності пося-
гають на предмет, який є об’єктом права влас-
ності11. З таких саме позицій можна оцінювати 
і можливість виникнення стану уявної оборони, 
з урахуванням особливостей, визначених щодо 
даної обставини у ст. 37 КК України.  

2. Застосування ст. 38 КК України у випадку 
вчинення досліджуваних злочинних посягань є 
можливим з урахуванням того, що затримання 
особи, яка вчинила злочин, має ознаки, що ха-
рактеризують: 1) мету затримання; 2) особу, 
яка підлягає затриманню; 3) характер дій при 
затриманні; 4) своєчасність затримання; 5) не-
обхідність заподіяння шкоди; 6) співрозмір-
ність шкоди, заподіяної злочинцю при його зат-
риманні12. Враховуючи той факт, що криміна-
льним законом прямо не визначено обмежень 
щодо того, вчинення яких саме злочинів може 
бути підставою для здійснення затримання вин-
ної особи, можна зробити висновок, що поло-

                                                           
11 Андрушко П. П. Злочини проти виборчих прав та їх права 

брати участь у референдумі: кримінально-правова 

характеристика: Монографія. – К.: КНТ, 2007. – 328 с. – С. 

157. 
12 Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / 

Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, Л. М. Кривоченко та ін.; За ред. 

проф. В. В. Сташиса, В. Я Тація. – 3-тє вид., перероб. і допов. 

– К.: Юрінком Інтер, 2007. – 496 с. – С. 303.   

ження ст. 38 КК України можуть бути застосо-
вані у разі вчинення злочинних діянь, пов’яза-
них із порушенням встановленого порядку ви-
користання об’єктів права інтелектуальної 
власності або іншим порушенням права інте-
лектуальної власності. Однак, враховуючи той 
факт, що вчинення злочинів, пов’язаних із по-
рушенням права інтелектуальної власності, пе-
реважно, не передбачає особистого контакту 
винного і потерпілого, малоймовірною вбача-
ється можливість реалізації положень ст. 38 КК 
України саме потерпілим від такого злочинно-
го посягання.  

3. Вчинення дій в умовах крайньої необхід-
ності, що за зовнішніми ознаками може бути 
подібним до відповідних злочинних посягань, є 
можливим за наявності двох елементів, що є 
обов’язковими для виникнення стану крайньої 
необхідності: 1) наявності небезпеки, яка 
безпосередньо загрожує правоохоронюваним 
інтересам особи, суспільства або держави; 2) 
неможливості усунення цієї небезпеки іншими 
засобами, крім заподіяння шкоди цим інтере-
сам13. Наприклад, дії щодо незаконного вико-
ристання винаходів, корисних моделей тощо з 
метою випуску і застосування лікарських засо-
бів (без отримання належного дозволу у право-
володільця) в умовах епідемії інфекційних хво-
роб на певній території з метою врятування 
життя і здоров’я людей відповідатиме умовам 
правомірності стану крайньої необхідності, до 
яких віднесено: 1) умови, що характеризують 
небезпеку; 2) умови, що характеризують дії з її 
усунення14.  

4. Відповідно до ч. 1 ст. 41 КК України, дія 
або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду 
правоохоронюваним інтересам, визнається 
правомірною, якщо вона була вчинена з метою 
виконання законного наказу або розпоряджен-
ня. В літературі відмічається, що наказ (розпо-
рядження) – це акт управління, виданий упов-
новаженою службовою особою, який приписує 
певній особі (групі осіб) вчинити дію або без-
діяльність, пов’язану із заподіянням шкоди 
об’єктам кримінально-правової охорони. За 
змістом наказ повинен відповідати повнова-
женням особи, яка видала його. Крім того, він 

13 Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник 

для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / М. І. Бажанов, 

Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. 

Бажанова, Ю. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Київ – Харків: 

Юрінком Інтер – Право, 2002. – 416 с. – С. 264. 
14 Кримінальне право. Загальна частина: Підручник / За ред. 

А. С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. 

Розовського. – К.: Істина, 2011. – 1112 с. – С. 665. 
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повинен приписувати вчинення діянь, що за 
зовнішніми (об’єктивними) своїми ознаками 
збігаються з фактичними ознаками якогось 
злочину15. Враховуючи це, можливим є засто-
сування положень ст. 41 КК України до випад-
ків порушення порядку використання об’єктів 
права інтелектуальної власності, зокрема, у разі 
виконання законного наказу (розпорядження) 
щодо здійснення розвідувальної (контррозві-
дувальної) діяльності з метою здобуття інфор-
мації, виявлення нових розробок, технологій 
тощо. Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону 
України «Про контррозвідувальну діяльність», 
органи, підрозділи та співробітники Служби 
безпеки України, що здійснюють контррозвіду-
вальну діяльність, виконують такі функції як: 
витребовувати, збирати і вивчати, за наявності 
визначених законом підстав, документи та ві-
домості, що характеризують діяльність підпри-
ємств, установ, організацій; створювати з ме-
тою конспірації підприємства, установи та 
організації; в інтересах забезпечення державної 
безпеки та виконання завдань контррозвіду-
вальної діяльності організовувати, координу-
вати і проводити наукові та науково-технічні 
дослідження, створювати у порядку, визначе-
ному законодавством України, відповідні на-
укові установи та міжвідомчі координаційно-
дорадчі органи та ін.  

5. Щодо діяння, вчиненого в умовах виправда-
ного ризику для досягнення значної суспільно ко-
рисної мети (ст. 42 КК України) слід відзначити, 
що ця обставина виключає кримінальну відпові-
дальність навіть за умови, що поставлена мета не 
була досягнута, а мало місце заподіяння шкоди 
правоохоронюваним інтересам16. В літературі 
вказується про те, що положення цієї статті мо-
жуть стосуватися ризиків у будь-якій сфері гос-
подарства, у виробництві, у медицині, у науці, у 
військовій сфері тощо17. При цьому, поняття ри-

зику розглядається як об’єктивна категорія, то-
тожна загрозі, небезпеці, негативним наслідкам, 
пов’язаним із випадковими обставинами18, а 
правомірність дій особи пов’язана із обґрунтова-
ністю ризику, що базується на суспільно корис-
ній меті діяння19. Що стосується діянь, пов’яза-
них із використанням об’єктів права інтелекту-
альної власності, слід відзначити, що дана обста-
вина може мати місце у випадку проведення 
експериментів, використання винаходів, корисн-
их моделей тощо.  

На підставі вищевикладеного необхідно відз-
начити, що кримінально-правова охорона відо-
бражає не усі особливості об’єктів права інте-
лектуальної власності, а також складових відно-
син інтелектуальної власності, що визначені на 
рівні регулятивного законодавства, а пов’язу-
ється із здійсненням такого впливу на об’єкт кри-
мінально-правової охорони, що спричиняє ви-
никнення змін у його компонентах, що визначені 
у кримінально-правових нормах або за зовніш-
німи ознаками є подібними до них. З цього вбача-
ється, що межі кримінально-правової охорони 
об’єктів права інтелектуальної власності ок-
реслюються тими різновидами передбаченої у 
кримінальному законі поведінки людини, що 
стосуються використання або вчинення інших 
дій (бездіяльності) щодо об’єкта права інтелекту-
альної власності і які мають наслідком виник-
нення змін у компонентах об’єкта кримінально-
правової охорони (потерпілих, правах, свободах 
та інтересах суб’єктів права інтелектуальної влас-
ності, соціальних зв’язках, нематеріалізованих і 
матеріалізованих благах), що визнається 
суспільно небезпечною (якщо діяння вчиняється 
у режимі порушення норм-заборон) або за 
зовнішніми ознаками є подібною до неї, але 
визнається законом допустимою (якщо діяння 
вчиняється у режимі дотримання норм-заборон). 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ, ПРИ СОВЕРШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ ЛИБО 
БЕЗДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕКТОВ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 
В статье автором рассмотрены особенности уголовно-правового регулирования правомерного поведения, которое касается 
использования или совершения иных действий в отношении объектов интеллектуальной собственности. Исследованы особенности 
воздействия на объект уголовно-правовой охраны при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. На основе 
проведенного исследования определены границы уголовно-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности. Установлено, 
что они определяются теми разновидностями предусмотренного в уголовном законе поведения человека, касающихся использования или 
совершения иных действий (бездействия) по объекту интеллектуальной собственности и которые имеют следствием возникновения 
изменений в компонентах объекта уголовно-правовой охраны (потерпевших, правах, свободах и интересах субъектов права 
интеллектуальной собственности, социальных связях, нематериализованных и материализованных благах), что признается 
общественно опасным (если деяние совершается в режиме нарушения норм-запретов) или по внешним признакам является подобным к 
нему, но признается законом допустимым (если деяние совершается в режиме соблюдения норм-запретов). 
Ключевые слова: уголовно-правовое регулирование, уголовно-правовая охрана, правомерное поведение, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, объект права интеллектуальной собственности. 
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CIRCUMSTANCES OF CRIME EXCLUSION WHEN ACTIONS OR INACTIVITIES ARE RELEVANT TO THE OBJECTS 
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. 
The article deals with the peculiarities of the criminal law regulation of lawful behavior concerning the use or other actions concerning the objects 
of intellectual property rights. The peculiarities of influence on the object of criminal protection in the presence of circumstances that exclude crime 
are investigated. Based on the conducted research, the boundaries of the criminal protection of intellectual property objects were determined. It is 
established that they are delineated by those types of criminal behavior envisaged in the criminal law relating to the use or other actions (omissions) 
on the object of intellectual property rights and which result in changes in the components of the object of criminal protection (victims, rights, the 
freedoms and interests of the subjects of intellectual property rights, social relations, non-materialized and materialized goods), which is recognized 
as socially dangerous (if the act is committed in the regime of violation of norms-prohibitions) or by their appearance is similar to it but considered 
permissible (if the act is committed in in the regime of compliance of norms-prohibitions). 
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