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ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ
ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)
ДІЙ І ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
У статті розкрито особливості розслідування злочинів у сфері інтелектуальної
власності; розглянуто типові слідчі ситуації, які характерні для початкової стадії
розслідування кримінальної справи категорії злочинів у сфері інтелектуальної власності
незалежно від конкретного виду злочину. Розкрито специфічні завдання розслідування i
відповідні тактичні операції у справах про порушення права інтелектуальної власності;
розглянуто проблеми, які існують під час розслідування злочинів у сфері інтелектуальної
власності, а саме: відсутність єдиних методик дослідження всіх наявних об’єктів права
інтелектуальної власності, типові порушення й недоліки оперативних працівників під
час проведення огляду місця події та складання протоколу цієї слідчої дії. Запропоновано
удосконалення організації i планування окремих слідчих (розшукових) дій i тактичних
операцій у сфері вчинення злочинів проти права інтелектуальної власності, а саме:
створення єдиних методик експертного дослідження, встановлення можливості
проведення огляду місця події до порушення кримінальної справи, вироблення єдиної
методики проведення огляду місця події.
Ключові слова: злочини проти захисту права інтелектуальної власності, слідчі
(розшукові) дії, тактичні операції, організація та планування.
Н. Б. Новицкая, А. В. Полинкевич. Организация и планирование отдельных
следственных (розыскных) действий и тактических операций при расследовании
преступлений в сфере интеллектуальной собственности
В статье раскрыты особенности расследования преступлений в сфере
интеллектуальной собственности; рассмотрены типовые следственные ситуации,
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которые характерны для начальной стадии расследования уголовного дела категории
преступлений в сфере интеллектуальной собственности независимо от конкретного
вида преступления. Раскрыты специфические задачи расследования и соответствующие
тактические операции по делам о нарушении права интеллектуальной собственности;
рассмотрены проблемы, которые существуют при расследовании преступлений в сфере
интеллектуальной собственности, а именно: отсутствие единых методик исследования
всех имеющихся объектов права интеллектуальной собственности, типичные
нарушения и недостатки оперативных работников при проведении осмотра места
происшествия и составлении протокола данной следственной действия. Предложено
усовершенствование организации и планирование отдельных следственных (розыскных)
действий и тактических операций в сфере совершения преступлений против права
интеллектуальной собственности, а именно: создание единых методик экспертного
исследования, установления возможности проведения осмотра места происшествия в
возбуждении уголовного дела, выработка единой методики проведения осмотра места
происшествия.
Ключевые слова: преступления против защиты права интеллектуальной
собственности, следственные (розыскные) действия, тактические операции, организация
и планирование.
Мета статтi – розкрити особливостi органiзацiї i планування окремих слiдчих
(розшукових) дiй i тактичних операцiй під час розслідування злочинiв у сфері
iнтелектуальної власності.
Постановка проблеми. Злочин як негативне явище являє собою об’єктивне
вiдображення кiлькiсних та якiсних змiн у навколишньому середовищi, які суперечать
елементарним принципам моралi та переступають межу ратифiкованих правил поведiнки
в суспiльствi. Будь-якi кримiнальнi правопорушення, зокрема тi, якi вчиняються у сферi
iнтелектуальної власностi, є унiкальними за своєю сутнiсною природою протиправної
поведiнки окремих iндивiдiв соцiуму.
Запорукою ефективного розслiдування злочинної дiяльностi у сферi права
iнтелектуальної власностi є застосування практично-обґрунтованих тактичних
рекомендацiй щодо особливостей проведення окремих слiдчих (розшукових) дiй,
виокремлення яких i обумовлює завдання цієї статтi.
Аналiз стану дослiджень i публiкацiй. В Українi до проблем протидiї злочинам,
пов’язаним з порушенням прав iнтелектуальної власностi, у своїх дисертацiях зверталися
Г. К. Адєєва, Д. К. Антонов, I. М. Горбаньов, С. Г. Гордiєнко, О. Б. Єлiферов, В. А. Єрмоленко,
I. Р. Курилiн, К. Є. Поджаренко, В. А. Сандул, О. А. Севiдов, В. I. Тарабановська, О. В. Таран,
Р. П. Томма, Ю. Ю. Федоришина, О. М. Юрченко та iншi. Проте органiзацiя i планування
окремих слiдчих (розшукових) дiй i тактичних операцiй у сферi вчинення злочинiв проти
захисту права iнтелектуальної власностi є мало вивченими, що i обумовлює актуальнiсть
обраної теми дослiдження.
Виклад основного матерiалу. Беззаперечним сьогоднi є те, що впровадження
науково-технiчних досягнень у всi сфери життєдiяльностi суспiльства формує авторитет
та iнтелектуальний потенцiал будь-якої держави. Результат наукової дiяльностi, що
вiдповiдає вимогам законодавства, є об’єктом права iнтелектуальної власностi, яке
охороняється законом.
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Конституцiя України зазначає про те, що кожен її громадянин має право на результати
своєї iнтелектуальної, творчої дiяльностi, i нiхто не може використовувати або поширювати
їх без його згоди, за винятками, встановленими законом [1, ст. 54].
Загалом поняття «право iнтелектуальної власностi» охоплює широкий спектр
прав рiзного характеру, деякi з них є результатом iнтелектуальної, творчої працi як її
стимул i винагорода. Усi права iнтелектуальної власностi: авторське право i сумiжнi
права, право промислової власностi i право на науковi вiдкриття тощо – належать до
нематерiальних цiнностей, навiть якщо не всi їх визнають результатом iнтелектуальної
творчостi [2; 5, с. 44–45].
З позицiй кримiналiстики розслiдування порушень авторського права i сумiжних
прав, як i будь-яких злочинiв, є найскладнiшим i своєрiдним видом дiяльностi у структурi
боротьби зi злочиннiстю. Загалом, як вiдомо, до структури боротьби зi злочиннiстю, крiм
розслiдування злочинiв, належить також їх розкриття та запобiгання їм.
Розслідування будь-якого типу злочину розпочинається з планування. Під час
розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності застосовується
просте планування, планування за епізодами та планування у разі розслідування групою
слідчих (рис. 1) [7, с. 147].

Рис. 1. Види планів розслідування злочинів у сфері інтелектуальної власності
Джерело: розроблено автором.

Можна видiлити такi типовi слiдчi ситуацiї, якi характернi для початкової стадiї
розслiдування кримiнальної справи зазначеної категорiї незалежно вiд конкретного виду
злочину [6, с. 91–93]:
1) факт порушення прав iнтелектуальної власностi виявляється суб’єктом
iнтелектуальної власностi творцем (творцями) об’єкта права iнтелектуальної власностi,
особу порушника встановлено. У таких випадках слiдчому доручено зiбрати докази
причетностi особи до кримiнального злочину i встановити обставини його скоєння.
Для цієї ситуацiї характернi такi невiдкладнi слiдчi (розшуковi) дiї: затримання i допит
пiдозрюваного; огляд мiсця утримання пiд вартою з метою з’ясування обставин подiї,
виявлення слiдiв злочину i речових доказiв; огляд предметiв, пов’язаних зi злочином;
допит осiб, якi встановили особу злочинця, а також опитування очевидцiв про обставини
злочину i затримання пiдозрюваного; призначення експертизи; обшуки за мiсцем
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проживання пiдозрюваного i в iнших мiсцях з метою виявлення i запису iнформацiї про
обставини злочину;
2) факт порушення прав iнтелектуальної власностi виявляється суб’єктом прав
iнтелектуальної власностi, особу порушника не встановлено. У цiй ситуацiї основне
завдання – встановити особу злочинця, обшукати його, затримати i викрити. Для неї
пiдiйдуть такi слiдчi (розшуковi) дiї та iншi заходи: допит потерпiлої особи; огляд мiсця
подiї, включаючи огляд об’єктiв i мiсць їхнього приховування; виявлення можливих свiдкiв
i їх допит; складання (на пiдставi показань свiдкiв) суб’єктивного портрета злочинця;
призначення в результатi судово-медичної експертизи; наказ оперативних пiдроздiлiв
швидко встановити особу, яка вчинила злочин;
3) спiвробiтники оперативних пiдроздiлiв виявляють ознаки порушення прав
інтелектуальної власності та виявляють правопорушника. У цій ситуації до початку
розслідування, як правило, відомі особи, причетні до скоєння злочину i місця події,
інформація про їх підготовку та здійснення, але iншi обставини не вiдомi повнiстю.
Щодо органiзацiї проведення окремих слiдчих (розшукових) дiй пiд час розслiдування
злочинiв у сферi iнтелектуальної власностi, то, в першу чергу, варто звернути увагу на
огляд мiсця подiї. Так, мiсцем подiї у кримiнальних провадженнях про злочини, що
посягають на права iнтелектуальної власностi, можуть бути: 1) службовi, офiснi, складськi
та виробничi примiщення пiдприємств, органiзацiй; 2) житловi примiщення, приміщення,
де перебуває апаратура, призначена для тиражування примiрникiв творiв, складськi
приміщення, де зберiгаються незаконно виготовленi примiрники творiв, примiщення
готелiв, барiв, ресторанiв, нiчних клубiв, дискотек.
Обов’язково проводяться такі пiдготовчi заходи огляду мiсця подiї:
– вивчення внутрiшнього розташування приміщень, в яких буде проведено огляд;
– встановлення наявності охорони об’єкта;
– визначення кола осіб, які братимуть участь у проведенні огляду мiсця подiї, розподiл
обов’язкiв та проведення iнструктажу;
– пiдготовка технiко-кримiналiстичних та iнших засобiв виявлення, фiксацiї та
вилучення слiдiв злочинного порушення прав iнтелектуальної власностi;
– забезпечення вiдповiдної охорони об’єкта, де буде проводитися огляд мiсця подiї;
– забезпечення наявностi транспортних засобiв, необхiдних для виїзду на мiсце
проведення цієї слiдчої (розшукової) дії та доставлення вилучених речових доказiв.
На пiдготовчiй стадiї огляду до виїзду на мiсце подiї слiдчому, залежно вiд характеру
подiї i слiдчої ситуацiї, за наявностi достатньої iнформацiї про подiю, бажано запросити
вiдповiдного спецiалiста та отримати вiд нього консультацiю з питань подальшої пiдготовки
до огляду, його учасникiв, намiтити план дiй, обговорити, якi науково-технiчнi засоби
необхiднi, разом із спецiалiстом перевiрити їх наявнiсть, комплектнiсть та справнiсть.
Пiсля прибуття на мiсце подiї проводяться:
– перевiрка ефективностi блокування й охорони примiщень, вилучення стороннiх осiб;
– з’ясування кiлькостi примiщень їх розташування;
– роз’яснення учасникам, якi беруть участь в оглядi, їх прав i обов’язкiв;
– планування огляду (визначення послiдовностi й порядку власних дiй i дiй учасникiв
огляду).
Важливе значення має залучення пiдозрюваного до огляду мiсця подiї, якщо останнiй
пiд час проведення допиту вказав на певнi особливостi об’єкта, який пiдлягає огляду.
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На робочому етапi огляду мiсця подiї вирiшуються такi завдання:
– виявлення, фiксацiя та вилучення об’єктiв, якi свiдчать про незаконне використання
товарного знаку, порушення авторського та сумiжних прав, порушення прав на винахiд,
корисну модель, промисловий зразок, топографiю iнтегральної мiкросхеми, сорт рослин,
рацiоналiзаторську пропозицiю;
– виявлення, фiксацiя та вилучення слiдової iнформацiї, що вказує на зв’язок мiж
злочинцем та об’єктом, що оглядається.
Далi зазначимо про допит свiдкiв. На пiдготовчому етапi допиту свiдкiв проводяться
такі дії [9]:
– визначення питань, якi мають вiдношення до технiчних аспектiв пiдготовки
злочинних намiрiв та їхньої реалiзацiї;
– з’ясування вiдомостей про потерпiлу особу, технiчнi засоби, що використовувалися
злочинцем насамперед стосовно використання комп’ютерної технiки;
– визначення перелiку найскладнiших запитань;
– пiдготовка доказових матерiалiв, якi можуть бути використанi пiд час допиту.
Під час допиту особи, яка безпосередньо виявила факт злочинного порушення прав
інтелектуальної власності, необхідно з’ясувати:
– посада та функціональні (посадові) обов’язки;
– спосiб виявлення факту злочинного порушення прав iнтелектуальної власностi;
– час, мiсце виявлення фактiв злочинного порушення прав iнтелектуальної власностi;
– обставини, за якими було виявлено факт злочинного порушення прав iнтелектуальної
власностi;
– дiї, поведiнка особи-порушника права iнтелектуальної власностi;
– iншi питання залежно вiд конкретної слiдчої ситуацiї.
Планування та проведення допиту пiдозрюваного у цій категорiї справ також має
певнi особливостi. Так, пiдготовка до допиту пiдозрюваного потребує особливої уваги.
Слiдчим складається план та готується перелiк питань. Для проведення допиту у таких
кримiнальних провадженнях слiдчому необхiдно проводити консультацiї зi спецiалiстами
з метою правильного формулювання питань, що дасть змогу конкретизувати предмет
допиту та правильно оцiнити показання допитуваної особи.
Пiд час допиту пiдозрюваного необхiдно з’ясувати:
– вид дiяльностi пiдозрюваного, займана ним посада, час (перiод) виконання
функцiональних обов’язкiв;
– обставини укладення договору з придбання фальсифiкованої продукцiї та хто
здiйснював поставку такої продукцiї, її вартiсть; чи здiйснювався оптовий продаж такої
продукцiї, кому саме та у яких обсягах;
– обiзнанiсть особи про порушення нею права iнтелектуальної власностi;
– обсяги порушених прав;
– технiчнi засоби, якi використовувалися пiд час виробництва фальсифiкованої
продукцiї; для тиражування творiв;
– канали збуту iнтелектуальної продукцiї (якщо такi були) тощо.
Щодо призначення судових експертиз пiд час розслiдування злочинiв у сферi
iнтелектуальної власностi, то перед призначенням судової експертизи слiдчий повинен:
1) ознайомитися з вiдповiдною спецiальною лiтературою та проконсультуватися iз
спецiалiстами; 2) визначити, якi саме спецiальнi знання потрiбнi для вирiшення певних
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питань i якi саме експертизи потрiбно призначити; 3) визначити оптимальну послiдовнiсть
проведення експертиз щодо дослідження об’єктів, а за необхiдностi розглянути можливiсть
призначення комплексної експертизи.
У постановi про призначення судової експертизи необхiдно точно описати об’єкт
дослiдження, а в окремих випадках вказати вiдомостi, якi будуть врахованi експертом
пiд час проведення експертизи. У разі розслiдування злочинiв, якi посягають на права
iнтелектуальної власності, найчастiше призначаються: експертиза об’єктiв iнтелектуальної
власностi, судово-технiчна експертиза, судово-товарознавча i технiчна експертиза
документiв [10; 11].
Особливий iнтерес викликають тактичнi операцiї пiд час розслiдування злочинiв у
сферi iнтелектуальної власностi. Так, тактичнi операцiї виступають засобами вирiшення
певних тактичних завдань розслiдування, якi у справах про злочиннi порушення
авторського i сумiжних прав визначаються сутнiстю обставин, якi пiдлягають доказуванню
i розкриваються в авторському правi. У цих справах можуть бути видiленi такi специфiчнi
завдання розслiдування i вiдповiднi тактичнi операцiї (табл. 1).
Таблиця 1
Специфiчнi завдання розслiдування i вiдповiднi тактичнi операцiї
у справах про порушення права iнтелектуальної власностi
Тактична операцiя
«Приналежнiсть
авторських прав»

«Охороноздатність
твору»

«Порушення
авторського права»

Характеристика
Приналежнiсть авторських або сумiжних прав певнiй особi, згiдно
з нормами Закону України «Про авторське право i сумiжнi права»,
може виникати на пiдставi:
– факту створення твору (коли потерпiлий – фiзична особа i,
вiдповiдно, автор твору);
– факту створення твору працiвниками органiзацiї заявника під час
виконання службових обов’язків або завдання;
– факту переходу авторських прав за спадком;
– у разi передачi авторських прав за авторським договором
Доказування охороноздатностi твору полягає у встановленнi того,
що цей твiр охороняється законом i не може використовуватися без
дозволу правовласника. Охороноздатнiсть твору – це сукупнiсть
умов, вказаних у законах та iнших нормативно-правових актах, за
наявностi яких твiр охороняється українським законодавством
Проводиться під час розслідування злочинiв, пов’язаних з
незаконним масовим тиражуванням, iмпортом i розповсюдженням
екземплярiв творiв, а також на випадки незаконного використання
програм для ЕОМ i баз даних. Йдеться про порушення авторських
прав без укладання договору на їх використання чи передачу (у разі
незаконного перевищення договірного об’єму використання творiв
немає потреби у такiй операцiї)
Є досить специфiчним комплексом слiдчих дiй та оперативнорозшукових заходiв у кримiнальних справах про злочинне порушення
авторського i сумiжних прав

«Забезпечення
вiдшкодування
заподiяної злочином
шкоди»
Джерело: систематизовано автором на основі [3].

Варто зазначити, що на сьогодні законодавство України стосовно охорони прав
iнтелектуальної власностi загалом вiдповiдає критерiям, що висуваються в усьому свiтi
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до охорони об’єктiв iнтелектуальної власностi. Проте в Українi надвiдчутним є брак
достатнього обсягу практичних напрацювань, прокурорсько-слiдчої та судової практики у
сферi захисту прав iнтелектуальної власностi.
Так, у першу чергу, звернемо увагу на те, що, за даними Реєстру методик проведення
судових експертиз, на сьогоднi в Українi лише сiм методик для проведення експертизи у
сферi iнтелектуальної власностi пройшли атестацiю, а саме: для дослiдження лiтературних
творiв, креслень як об’єктiв авторського права, оптичних носiїв, що мiстять об’єкти
авторського права та сумiжних прав, винаходiв і корисних моделей, рацiоналiзаторських
пропозицiй, комерцiйних таємниць i ноу-хау та визначення ознак контрафактностi
лазерних компакт-дискiв, аудiо- та вiдеокасет [8].
З огляду на перелiк атестованих методик варто зазначити, що в проведеннi експертизи
стосовно об’єктiв права iнтелектуальної власностi, якi не охопленi вказаними методиками,
експерт змушений керуватися власними знаннями в цiй сферi для надання обґрунтованого
висновку, а це може призводити як до суттєвих порушень чинного законодавства, так i до
спiрностi його висновку.
Вiдсутнiсть єдиних методик дослiдження може стати пiдґрунтям для проведення
повторних експертиз в iнших установах, що спричинить затягування судового процесу;
призвести до обрання експертом помилкового шляху дослiдження, результатом якого
стане необґрунтований висновок; викликати суперечки пiд час проведення експертизи,
зокрема в методологiчних пiдходах.
Отже, для пiдвищення якостi експертизи у сферi iнтелектуальної власностi та
усунення вищезазначених проблем варто, на нашу думку, упровадити єдинi методики для
дослiдження всiх наявних об’єктiв права iнтелектуальної власностi.
До того ж, за справами про порушення прав iнтелектуальної власностi огляд мiсця подiї
проводиться, як правило, до порушення кримiнальної справи, оскiльки характер подiї ще
недостатньо зрозумілий i не дає пiдстав для негайного порушення кримiнальної справи.
Лише отриманi в результатi огляду вiдомостi можуть слугувати пiдставою для такого
рішення. Саме тому рiшення про проведення огляду мiсця подiї повинне бути прийняте з
урахуванням наявної iнформацiї про злочин пiсля аналiзу вiдомостей, якi надiйшли.
Iншою проблемою є те, що оперативнi працiвники нерiдко незадовiльно проводять
огляд мiсця подiї. Типовi порушення й недолiки під час проведення огляду мiсця подiї
й складання протоколу цієї слiдчої дiї такi: не вказуються всi присутнi у разі проведення
огляду мiсця подiї; не повнiстю або взагалi не описується обстановка мiсця подiї, не
конкретизуються мiсця виявлення контрафактної продукцiї, а також iншi предмети i
документи; вiдсутня належна послiдовнiсть під час опису мiсця подiї; не iндивiдуалiзуються
предмети, що вилучаються, i документи, при цьому iнодi навiть не вказуються назви
продукцiї, що вилучаються, що i в якiй кiлькостi вилучено; вилученi предмети й документи
не упаковуються й не опечатуються; не застосовується фото- i вiдеозйомка.
Саме тому, на наше переконання, з метою удосконалення органiзацiї i планування
окремих слiдчих (розшукових) дiй i тактичних операцiй у сферi вчинення злочинiв проти
захисту права iнтелектуальної власностi варто:
– створити єдинi методики експертного дослiдження;
– встановити можливостi проведення огляду мiсця подiї до порушення кримiнальної
справи;
– виробити єдину методику проведення огляду мiсця подiї.
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Висновки. Таким чином, особливостi розслiдування злочинних порушень авторського
i сумiжних прав обумовленi перш за все специфiкою складу злочину i, вiдповiдно,
предметом доказування. Сутнiсть обставин, що пiдлягають доказуванню, розкривається у
цивiльному законодавствi, зокрема у такому його iнститутi, як авторське право. Звичайно,
це обумовлює специфiчнiсть завдань розслiдування та вiдповiдних засобiв їх вирiшення.
Для забезпечення ефективного розслiдування кримiнальних справ у сферi злочинiв
проти права iнтелектуальної власностi необхiдним є впровадження комплексу заходiв та
методик, що дозволятимуть ефективний збiр необхiдної доказової бази.
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N. B. Novitskaya, O. V. Polinkevych. Organization and planning of individual
investigating (talking) actions and tactical operations during the investigation of crimes in
the intellectual sphere
The article deals with the peculiarities of the investigation of intellectual property crimes.
Typical investigative situations that are characteristic of the initial stage of criminal investigation
of a category of intellectual property crimes, regardless of the speciﬁc type of crime, are
considered; the procedure of urgent investigative (investigative) actions during investigation
of intellectual property crimes was investigated; investigated types of plans for investigation
of intellectual property crimes; the preparatory measures for the review of the scene of the
crime in the ﬁeld of intellectual property are considered; the stages of the IP crime scene
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review are described; the procedure for conducting interrogation of witnesses, the person who
directly revealed the fact of criminal violation of the intellectual property rights of the suspect,
was considered; describes the procedure for assigning forensic expertise in the investigation
of intellectual property crimes; speciﬁc investigative tasks and relevant tactical operations in
cases of infringement of intellectual property rights have been disclosed; the problems that exist
during the investigation of intellectual property crimes, namely: the lack of uniform methods of
investigation of all available objects of intellectual property rights, the typical violations and
shortcomings of operational workers during the inspection of the site of action; Improvement of
organization and planning of individual investigative (search) actions and tactical operations
in the sphere of committing crimes against intellectual property rights is proposed, namely:
creation of uniform methods of expert investigation, establishment of possibility of conducting
inspection of the scene before the violation of the crime.
Key words: crimes against protection of intellectual property rights, investigators
(investigative actions), tactical operations, organization and planning.
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