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Частина 1

Захист прав 
інтелектуальної 
власності на кордоні



Захист прав інтелектуальної власності на кордоні

Держава Україна завершила адаптацію 
національного законодавства до стандартів та 
практики ЄС та трансформування своїх 
законодавчих актів в сфері сприяння захисту прав 
ІВ на кордоні*. Внесеними змінами створено 
законодавчі підстави для такої системи захисту 
прав ІВ на митниці, яка:
по-перше, не перешкоджає законній торгівлі 
оригінальними товарами, а навпаки прискорює 
переміщення таких товарів; 
по-друге, посилює протидію переміщенню через 
митний кордон товарів з порушеннями прав ІВ, 
зокрема, контрафактних та піратських товарів.

*Закон України № 202 – ІХ від 17 жовтня 2019 року, накази 
Мінфіну № 281 та № 282 від 09.06.2020 р.



На теперішньому етапі слід забезпечити перехід митниць Держмитслужби до 
нових принципів роботи, що забезпечить ефективне застосування усіма 
митницями України механізму сприяння захисту прав ІВ на кордоні та 
налагодити контроль за цим процесом держави та зацікавлених осіб. 
Перш за все необхідно запровадити електронну систему обміну інформацією 
між компаніями-правовласниками (або їх представниками) та митними 
органами, яка дозволить:
— у цифровому форматі заповнювати заяви щодо внесення до митного 
реєстру, 
— здійснювати оперативний обмін інформацією між митниками та 
правовласниками, фіксувати інформацію щодо усіх дій, зокрема запитів 
митних органів до правовласників (час відправлення запиту, час отримання 
відповіді, інформацію про відповідальних осіб, які забезпечували обмін 
інформацією), 
— вільно оперувати консолідованою інформацією щодо здійснення 
митницею усіх дій, пов’язаних із призупиненням митного оформлення 
конкретних товарів за ознаками порушення прав ІВ, починаючи від 
призупинення товарів і до знищення контрафактного товару

Захист прав інтелектуальної власності на кордоні



Всупереч нормам наказу Мінфіну від 09.06.2020 № 282 вже 5 (п’ятий) 
місяць не можуть запустити новий електронний формат програмно-
інформаційного комплексу «Митний реєстр ОПІВ», пов'язаний із ним 
програмно-інформаційний сервіс для власників прав ІВ (правовласників) 
та автоматизовану систему аналізу ризиків щодо прав ІВ

Захист прав інтелектуальної власності на кордоні

З 1 квітня 2020 року було скасовано 
автоматизовані профілі аналізу та 
управління ризиками, які пов'язані з 
порушеннями прав ІВ, тому всі 
виявлення товарів, що порушують 
права ІВ, відбулися за результатами 
перевірок, ініційованих з метою 
протидії іншим порушенням 
митного законодавства 



Захист прав інтелектуальної власності на кордоні

Загальнодержавна статистика за 9 місяців 2020 року свідчить, що лише 8,5 % 
призупинень митного оформлення виявились ефективними з точки зору недопущення 
контрафактних товарів на територію України, тобто тільки 8,5 зі 100 процедур митної 
перевірки приводили до виявлення товарів, за якими правовласники визнавали 
порушення прав ІВ і тільки 6 митниць (з 16) за цей період виявляли товари, які були 
визнані правовласниками такими, що порушують їх права ІВ

https://www.facebook.com/ODc
ustomsUA/posts/1021738704969
323?__cft__[0]=AZU1PWV7sKprS
B7yPh1TI5Trdgge15QwYPy-P-
ZDM_sa5Qz6C_vPawGb1cg0AxV
vjEBG6SXxBUvj9FTDhG53PH3ICm
tbYheJhErlmRnPpJpHHZQJK0tM8
aYPGg4jwu7cujg&__tn__=%2CO
%2CP-R



Захист прав інтелектуальної власності на кордоні

https://www.facebook.com/ODcustomsUA/posts/10217
38704969323?__cft__[0]=AZU1PWV7sKprSB7yPh1TI5Tr
dgge15QwYPy-P-
ZDM_sa5Qz6C_vPawGb1cg0AxVvjEBG6SXxBUvj9FTDhG
53PH3ICmtbYheJhErlmRnPpJpHHZQJK0tM8aYPGg4jwu7
cujg&__tn__=%2CO%2CP-R

Лідером за ефективністю 
застосованих заходів стала 
Одеська митниця 
Держмитслужби, зоною 
діяльності якої є, як морські 
торгівельні порти Одеси та 
Одеського регіону, так і пункти 
митного контролю з 
європейськими країнами. 

Показник ефективності 
Одеської митниці склав майже 
70% при середньому 8,5%;
90% всіх знищень 
контрафактної продукції 
здійснено під митним 
контролем одеських митників; 
91% всіх адміністративних 
справ за статтею 476 МКУ
порушено Одеською митницею  



Чи досягнуті пріоритетні кроки минулого?

Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду до 2020 року
(розпорядження КМУ № 275-р від 03.04.17 р.)  
Ключові пріоритети Уряд продовжуватиме спрямовувати зусилля на …захист 
інтелектуальної власності …
Результати роботи у напрямі «Реформа у сфері інтелектуальної 
власності»
Розроблено проекти Законів України: … Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення 
прав у сфері інтелектуальної власності та захисту цих прав…
Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави (Указ 
Президента України №837/2019 від 8.11.19 р.) 
до 31.12.2019 
… забезпечення підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на 
посилення захисту прав інтелектуальної власності

ЖОДЕН ПРОЕКТ АБО ПРИЙНЯТИЙ ЗАКОН НЕ ПОСИЛИВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТА НЕ УДОСКОНАЛИВ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ В ПОРЯДКУ КУпАП АБО ККУ!



Пріоритетні кроки

— політична воля Уряду та законодавче закріплення у Середньостроковому 
плані дій Уряду на 2021-2023 рр. пріоритету — «припинення порушень прав 
інтелектуальної власності, удосконалення прикордонних та адміністративних 
процедур контролю, забезпечення єдності правозастосування у межах 
кримінального або адміністративного судочинства»;

— під час переходу Держмитслужби до єдиної юридичної особи до кінця 2020 
року забезпечити вертикаль підпорядкування СП центральному апарату 
Держмитслужби, виділивши ці СП в самостійні підрозділи і поклавши на їх 
посадових осіб виключно функцію сприяння захисту прав ІВ;

— до завершення реорганізації Держмитслужби віднести до індивідуальних 
показників ефективності начальників управлінь забезпечення митного 
контролю та оформлення, начальників митних постів, заступників начальників 
митниць виконання KPI ефективності щодо сприяння захисту прав ІВ. У разі 
негативної оцінки виконання KPI за результатами роботи митного органу 
протягом 3 місяців, застосувати до таких посадових осіб заходи матеріального 
та дисциплінарного впливу;

—Мінфіну взяти виконання даних заходів під контроль



Пріоритетні кроки

— реалізація на базі Одеської митниці Держмитслужби пілотного 
експериментального дворічного проекту ‘IPR_Check_PROJECT’ для 
впровадження у практику закладених в українське митне законодавство 
європейських норм щодо сприяння захисту прав ІВ на кордоні в електронній 
формі. Для старту передбачити в структурі Держмитслужби — створення 
спеціалізованого підрозділу з питань сприяння захисту прав ІВ в Одеському 
регіоні, збільшивши кількість співробітників в наявному СП на Одеській 
митниці та підпорядкувати його голові або заступнику голови Держмитслужби 
(з урахуванням покладених на підрозділ завдань) до кінця 2020 року.
Реалізація пілотного проекту дозволить:

a) підтримати позитивні практики, що реалізуються Одеською митницею для 
вирішення проблемних питань, що виникли на етапі адаптації законодавчих 
змін (розробка програмних комплексів для поліпшення комунікації, 
додаткових законодавчих змін, вирішення інфраструктурних питань);

b) впровадити позитивний досвід Одеської митниці 
в інших митницях, шляхом передачі відповідного 
досвіду і стажування працівників



Необхідні законодавчі зміни

Внесення змін до матеріальних (стаття 476 МК України) або 
процесуальних норм (стаття 243 МК України) щодо обов’язкового 
знищення контрафактних товарів, конфіскованих за статтею 476 МКУ, 
для запровадження в митне законодавство України положень щодо 
безальтернативного знищення контрафактних товарів.

Розширення процесуальних прав 
правовласника або його представника) 
для можливості участі 
в адміністративних справах щодо 
порушення митних правил 
(статті 497 та 498 МКУ) 



Правозастосування в Україні

ПАНОВЕ!!! ЩО СПІЛЬНОГО В ДАНОМУ ВЗУТТІ ТА ДІЯХ НАВКОЛО НЬОГО? 

1.

3.

2.



Правозастосування в Україні

 ВЗУТТЯ МІСТИТЬ ПОЗНАЧЕННЯ СХОЖІ НАСКІЛЬКИ, ЩО ЇХ МОЖНА 
СПЛУТАТИ З ТМ

 ПРИЗУПИНКА ЗДІЙСНЕНА МИТНИЦЕЮ ЗА СТ. 399 МК УКРАЇНИ  

 ПРАВОВЛАСНИК ЗАХИЩАЄ ПРАВА  В СУДІ

 ПО ВСІМ ЗРАЗКАМ СУДОМ ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ* ЗОКРЕМА, ПРО:

— заборону використання позначення…

— вилучення з цивільного обороту та знищення товару…

* https://reyestr.court.gov.ua/Review/86336488
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90154325
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92427466

https://reyestr.court.gov.ua/Review/86336488
https://reyestr.court.gov.ua/Review/90154325
https://reyestr.court.gov.ua/Review/92427466


Частина 2

Практика боротьби 
з контрафактними 
товарами на ринку 
України



Результати роботи поліції

https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlochynne-ugrupovannya-shho-
zavdalo-svitovym-torgivelnym-kompaniyam-zbytky-na-ponad--miljoniv-gryven-4256/

https://www.facebook.com/DSI.police.ukra
ine/posts/342492927184062

https://cyberpolice.gov.ua/news/kiberpolicziya-vykryla-zlochynne-ugrupovannya-shho-zavdalo-svitovym-torgivelnym-kompaniyam-zbytky-na-ponad--miljoniv-gryven-4256/
https://www.facebook.com/DSI.police.ukraine/posts/342492927184062


Правозастосування в Україні, статистика 

Нормативному врегулюванню охорони та захисту прав інтелектуальної власності в 
порядку адміністративного і кримінального судочинства увага не приділялася.  
Правоохоронні органи досягають позитивних результатів, однак вони отримані 
завдяки надзусиллям в подоланні прогалин законодавства та правозастосування

Статистична інформація 

щодо кримінальних проваджень про порушення прав ІВ у 2019–2020 рр.

Внесено до ЄРДР

у 2019 р.*

Внесено до ЄРДР

станом на жовтень 2020 р.*

Призначено підготовчі 

судові засідання**
Ст. 176 ККУ 18 105 25
Ст. 177 ККУ 3 14 1
Ст. 203-1 ККУ 2 9 1
Ст. 229 ККУ 8 84 12

* за інформацією з Форми № 1 Генеральної прокуратури України
https://www.gp.gov.ua/ua/1stat станом на 20.11.2020 р.

** за інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень 
https://reyestr.court.gov.ua/ станом на 20.11.20 р.

У 2020 році стало відомо, що в деяких слідчих підрозділах провадження щодо 
порушення прав ІВ, які раніше розслідували як економічні злочини, наразі 
розслідуються як злочини загально-кримінальної спрямованості, тобто 
понижені в пріоритетності 

https://www.gp.gov.ua/ua/1stat
https://reyestr.court.gov.ua/


Проблемні моменти

Невідповідність положень Кримінального кодексу України (ККУ) 
вимогам міжнародних договорів. Положення Угоди TRIPS (ст. 61) та 
Угоди про асоціацію UA-EU (ст. 237), які передбачають санкції у вигляді 
позбавлення волі, а також конфіскацію знищення товарів і матеріалів, 
які порушують право інтелектуальної власності та їх знищення.

У 2016 р. із санкцій статей 176, 177, 203-1, 
229 ККУ виключені конфіскація та 
знищення (через систему Державної 
виконавчої служби контрафактна 
продукція знов може потрапити в обіг), 
а із санкції статті 229 ККУ — ще й 
позбавлення волі, в той час як 
загальновизнано, що лише позбавлення 
волі може бути стримуючим фактором для 
порушників



Проблемні моменти

Висока межа настання кримінальної відповідальності за 
статтями 176, 177, 229 ККУ ускладнює можливість початку 
кримінального провадження за порушення ПІВ. Межа 
залежить від мін. прожиткового мінімуму та щороку 
збільшується, в 2018 р. – 17620 грн., в 2019 р. – 19210 грн., 
на 2020р. — 20270 грн. 

В той же час наявний дисонанс між настанням 
відповідальності і санкціями за порушення — межа 
настання кримінальної відповідальності більша ніж 
мінімальний штраф за  статтями 176, 177 ККУ (3400 грн.), а 
за ст. 229 ККУ (17000 грн.)



Проблемні моменти

Спецконфіскація згідно зі ст. 96-1 ККУ дозволяє законно 
повторно вводити контрафактну продукцію в обіг. 
Відповідно до положень міжнародних договорів така 
продукція має бути знищена



Проблемні моменти

Відсутність єдності судової практики — з часу 
включення  у 2001 р. статей 176, 177, 229 до ККУ 
касаційний суд не узагальнював судову практику по 
справам щодо порушення ПІВ в порядку кримінального 
судочинства 



Проблемні моменти

Низький рівень штрафів за порушення прав ІВ в Кодексі 
України про адміністративні правопорушення (КУпАП) 
встановлений ст. 51-2 – від 170 грн. (≈ 6,5$) до 3400 грн. 
(≈ 130$)  не відповідає реаліям сьогодення, не виконує ні 
попереджувальної, ні каральної функції, а тому є 
неефективним механізмом боротьби 



Проблемні моменти

Усунути недоліки правозастосування, пов’язані із розрахунками збитків при 
вчиненні протиправних дій, пов’язаних із контрафактною продукцією. 
Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної 
власності» (пост. КМУ № 1185 від 03.10.2007 р.) у п. 26 надає можливість 
здійснювати розрахунки збитків лише щодо двох протиправних дій —
виробництва та/або реалізації контрафактної продукції, забуваючи про 
зберігання з метою продажу. Це призводить до різного підходу атестованих 
судових експертів при розрахунку завданих збитків при вчиненні 
протиправних дій, пов’язаних із контрафактною продукцією



Проблемні моменти

Поліцією рідко відслідковуються ланцюги поставок в Україну 
контрафактної продукції, в результаті на ринку представлена 
контрафактна продукція всього асортименту промислових товарів



Пріоритетні кроки

Для виправлення ситуації та зменшення обсягів 
контрафактної продукції  та продукції, що порушує права ІВ 
на території України, необхідна політична воля Уряду та 
законодавче закріплення у Середньостроковому плані дій 
Уряду на 2021-2023 роки пріоритету — «припинення 
порушень прав інтелектуальної власності, удосконалення 
прикордонних та адміністративних процедур контролю, 
забезпечення єдності правозастосування у межах 
кримінального або адміністративного судочинства»



Пріоритетні кроки

З метою підвищення ефективності боротьби з порушеннями прав 
інтелектуальної власності (і перш за все контрафактною продукцією) для 
активізації роботи правоохоронних органів у тісній співпраці з 
правовласниками створити відповідні робочі групи та: 

1. розробити та впровадити методики/рекомендації щодо здійснення 
адміністративного провадження в справах щодо порушення прав 
інтелектуальної власності (в т.ч. складання протоколу, збір додаткових 
доказів і направлення матеріалу до суду); 
2. створити міжвідомчу спеціалізовану групу з припинення порушень 
прав інтелектуальної власності за координацією поліцейських та інших 
заінтересованих органів, правовласників та їх представників для 
відпрацювання механізму перевірок можливих порушників прав ІВ; 
3. проводити спільні перевірки не тільки легальних 
підприємців/підприємств, але й у невеликих розповсюджувачів підробок, 
які діють просто як фізичні особи у місцях, де реалізуються контрафактна 
продукція, в тому числі на ринках (що є адміністративним 
правопорушенням відповідно до статті 51-2 КУпАП) 



Пріоритетні кроки

Для посилення відповідальності в сфері захисту прав інтелектуальної 
власності і забезпечення адекватної суспільній небезпеці від підробок 
юридичної відповідальності запровадити законодавчі зміни до:

1. санкції ст. 51-2 КУпАП, а саме збільшення штрафу та застосування 
безальтернативного знищення фальсифікованої продукції, 
обладнання/сировини, що використовувалося для її виготовлення;
2. ст. 176, 177, 229 ККУ щодо:
— зменшення порогу настання кримінальної відповідальності (в 2020 р. 
– 20270 грн.);
— збільшення штрафних санкцій ст. 176, 177 ККУ;
— включення до санкції ст. 176, 177, 229 ККУ конфіскації та знищення 
фальсифікованої продукції, матеріалів/сировини та обладнання, що 
використовувалися для її виготовлення;
— включення до санкції ст. 229 ККУ обмеження/позбавлення волі;
3. ст. 96-1 ККУ щодо виключення спецконфіскації відносно 
фальсифікованої продукції, матеріалів/сировини та обладнання, що 
використовувалися для її виготовлення.



Пріоритетні кроки

Також для посилення відповідальності в сфері захисту прав 
інтелектуальної власності і забезпечення адекватної суспільній 
небезпеці від підробок юридичної відповідальності необхідно:

1. запровадити адміністративну відповідальність третіх осіб 
(адміністрацій ринку, платформ електронної комерції,  логістичних 
компаній тощо) за сприяння в розповсюдженні підробок;

2. узагальнити слідчу практику щодо злочинів, пов’язаних з 
порушенням прав інтелектуальної власності;

3. розробити єдиний підхід до обчислення шкоди, заподіяної 
незаконною діяльністю, пов’язаною з контрафактною продукцією  в 
ході експертних досліджень та судових експертиз;

4. уніфікувати судову практику в злочинах даної категорії, що 
забезпечило б єдність правозастосування



Пріоритетні кроки

Об’єднати зусилля державних органів, зацікавлених об’єднань та асоціацій 
правовласників з метою виховання поваги до прав інтелектуальної 
власності, формування раціональної моделі споживання, підвищення рівня 
обізнаності українців про відповідальність за виготовлення та 
розповсюдження підробок, про ризики й наслідки придбання 
контрафактних та піратських товарів.

З цією метою пропонуємо підтримати просвітницький рух Українського 
альянсу по боротьбі з підробками та піратством (UAACP), який у 2012 році 
став ініціатором  старту в Україні безстрокової просвітницької кампанії «Дні 
боротьби з підробками та піратством в Україні». Компанія «Пахаренко і 
партнери» супроводжує цю кампанію протягом всіх восьми років.

Поважай себе — купуй оригінал! Це гасло має стати в ці безпрецедентні 
кризові часи єдино можливим вибором кожного українця!



Дякуємо за увагу!

Патентно-правова фірма 
ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ

Україна, м. Київ, бізнес-центр «Олімпійський», 
вул. Велика Васильківська, 72, 1-й під'їзд, 7-й поверх

тел. +380 (44) 593 96 93
факс: +380 (44) 451 40 48

www.pakharenko.ua
e-mail: pakharenko@pakharenko.com.ua


