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Фото № 5. Учні 9-Б класу - випускники «Школи юного детектива»
Таким чином, важливою перевагою технології критичного мислення є її відкритість
щодо інших педагогічних підходів і технологій, орієнтованих на учня і педагога.
Опанування технології критичного мислення вимагає повної самовіддачі, величезних затрат
часу, переоцінки своєї педагогічної діяльності. Єдине обмеження: запровадження технології
розвитку критичного мислення неможливе, якщо вчитель і його предмет підносяться «над»
учнями, коли в центрі уваги предмет, а не людина, яку ми навчаємо і розвиваємо [2, с. 5].
Використання на уроках правознавства дослідницьких технологій сприяє виникненню в
учнів емоційної реакції на основний зміст матеріалу, щодо тих цінностей, які може подати
вчитель. Сила цього впливу цілком залежить від учителя, його зацікавленості,
переконаності, виразності фактів, що викликають інтерес до його коментарів, від уміння
узагальнювати й систематизувати матеріал так, щоб учні бачили за загальними частинами і
його значення, і загальний зміст, усвідомлений як особиста цінність. Саме така цінність,
набута учнями у ході виконання власного дослідження, у майбутньому стане однією з його
соціальних компетентностей.
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УДК 340.12
Іщик О. О.
старший судовий експерт
відділу товарознавчих, гемологічних, економічних,
будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
Рівненського НДЕКЦ МВС України
ОСНОВНІ РИСИ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних
галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі
знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення
таких експертиз, у разі потреби, залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці
установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші
фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах [1].
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Виділимо основні риси комплексної експертизи, що дозволяють, на наш погляд,
відмежувати комплексну експертизу від інших різновидів проведення експертиз.
По-перше, у комплексній експертизі дослідження об’єкта або групи об’єктів
проводиться експертом або експертами, які володіють спеціальними знаннями в різних
галузях знань.
По-друге, неоднотипне, але при цьому спільне дослідження, проводиться для відповіді
на питання, що поставлені в ухвалі про призначення судової експертизи, і без проведення
такого роду дослідження не можливо отримати відповіді на зазначені питання.
По-третє, дослідження проводиться одночасно із застосуванням всіх сфер інтегрованих
наук в даній експертизі. В даному випадку зусилля експертів, спрямовані на вирішення
комплексного експертного завдання, якщо ця умова не дотримується, то експертиза не може
називатися комплексною.
По-четверте, формулювання загального висновку. При одноособовому проведенні
комплексної експертизи ця ознака також має істотне значення, тобто, експерт, що володіє
спеціальними знаннями в різних галузях науки, в тому числі суміжних об’єднує свої знання,
направляючи їх на рішення експертного завдання. В цьому випадку формулювання
загального висновку не представляє особливої складності, також як і визначення зони
відповідальності експерта - він несе відповідальність в повному обсязі.
При комісійному проведенні комплексної експертизи провідний експерт спільно з
експертами, які володіють спеціальними знаннями в різних видах експертиз, які
використовувалися при проведенні дослідження, представляє висновок, який дозволяє
отримати відповіді на питання, поставлені особою, що призначила експертизу. Тобто
експерти, які мають знання в суміжних областях наук, спільно формулюють загальний
висновок. При комплексній експертизі висновок формулюється таким чином, щоб в нього
були включені: узагальнення результатів всіх проведених досліджень в рамках даної
комплексної експертизи і відповіді на загальні питання, заради яких, власне, і призначалася
комплексна експертиза [2, с. 371].
По-п’яте, розподіл відповідальності між експертами при проведенні комплексної
експертизи в комісійному складі, тобто кожен експерт підписує ту частину дослідження,
яку він особисто проводив, формулює висновки з цієї частини і несе за це відповідальність,
в подальшому, він може брати участь у формулюванні загального висновку при певних
умовах.
По-шосте, наявність експерта-організатора при рівному статусі експертів при
проведенні експертизи. Звісно ж, що експерт-організатор - в певному сенсі процесуальна
фігура, на яку покладається функція взаємодії з керівником експертної установи, а при його
відсутності - з особою, що призначив експертизу. Керівник судово-експертної установи
повинен мати право самостійно визначати експерта-організатора в разі колегіального
проведення комплексної експертизи.
Отже, однією з причин широкого поширення комплексної експертизи є все більш вузька
спеціалізація експертів, причому це явище носить глобальний характер, відноситься не
тільки до експертної діяльності. У наш час розвиток науки на такому високому рівні, що
освоїти його людині неможливо (або, у всякому випадку, досить складно). Цей об’єктивний
процес не міг залишити поза увагою і судову експертизу. Ускладнення технології
експертного виробництва також породжує певну спеціалізацію експертів в межах однієї
спеціальності.
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Конвенція, що заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності, укладена
14 липня 1967 р., у ст. 2 (УШ) встановлює, що інтелектуальна власність включає права
стосовно «припинення несумлінної конкуренції й усіх інших прав, що є результатом
інтелектуальної діяльності у виробничій. науковій, літературній і художній галузях». До
того ж саме поняття «результат інтелектуальної діяльності» носить дуже широкий характер
та може містити в собі все, що створено в результаті певних інтелектуальних зусиль
людини. Безумовно, це може бути й ноу-хау.
Ця Конвенція по суті заклала традицію, відповідно до якої право на ноу-хау прийнято
відносити до інтелектуальної власності.
В Угоді з торговельних аспектів прав інтелектуальної власності(ТРІПС), що вступила в
силу 1 січня 1995 р. права на нерозкриту інформацію, у тому числі й ноу-хау (передбачені
ст. 39) включені до поняття інтелектуальної власності.
В міжнародних угодах, підписаних Україною, серед об’єктів інтелектуальної власності
також згадується нерозкрита інформація, включаючи й ноу-хау. У цих угодах термін
«інтелектуальна власність» включає захист від несумлінної конкуренції взмісті статті
10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності [1. с. 23 - 24].
Отже, дослідивши думки різних науковців, проаналізувавши законодавчу базу України
та міжнародні договори ми дійшли до висновку, що ноу-хау є об’єктом права
інтелектуальної власності.
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СУДОВА ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ
ПРОДУКЦІЇ З ОЗНАКАМИ ПІДРОБКИ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
На сьогоднішній день в Україні складається розуміння ролі і місця інтелектуальної
власності в економіці. Впорядкування в сфері інтелектуальної власності - один із істотних
резервів для виконання плану соціально-економічного розвитку країни. У зв’язку з масовим
розповсюдженням контрафактної та фальсифікованої продукції, ситуація на споживчому
ринку потребує реакції з боку державного управління. За офіційними даними частка
фальсифікованої продукції в деяких секторах ринку досягає 80 % [1].
Правове регулювання захисту товарних знаків і знаків обслуговування здійснюється на
підставі ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 190 та ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України [2].
Ефективність протидії незаконному використанню коштів індивідуалізації товару може
бути досягнута тільки в рамках державно-правового механізму [3]. Необхідність
державного впливу визначається вимогами охорони громадських інтересів, в тому числі
реалізації свободи підприємницької діяльності. Державні, правоохоронні та контролюючі
органи, громадські організації і правовласники застосовують певні заходи з протидії даному
виду злочинності. Однак, їх результати далеко неповноцінні нинішній ситуації в сфері
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охорони прав засобів індивідуалізації товару [3]. У випадках вилучення відповідними
органами товарів, що викликають сумнів щодо їх оригінальності, виникає потреба у
призначені судової товарознавчої експертизи з приводу вирішення питання про
(не)відповідність маркувальних позначень об’єктів з ознаками підробки товарних знаків.
Порівняльне дослідження є одним з необхідних моментів у дослідженні фальсифікованої
продукції. Метою є встановлення (не)відповідності вилучених в ході розслідування виробів
зразкам оригінальної продукції (комплектність маркувальних засобів; найменування,
кількість, поєднання, пропорції, способи і області нанесення товарних знаків; кількість,
формат, дизайн і якість інформації товарних ярликів і контрольних стрічок) [4].
Для виконання порівняльної судової товарознавчої експертизи в якості порівняльного
зразка експерт повинен мати зразок аналогічної моделі, максимально наближений до
об’єкта дослідження (ОД) за товарними характеристиками, а краще - ідентичний об’єкт.
Така інформація може бути представлена особою (органом), який призначив експертизу,
або відповідно до ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 КПК України за
клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів.
Порівняльна експертиза включає наступні етапи: дослідження представлених виробів;
дослідження наявного маркування; проведення порівняльного аналізу маркувальних даних
ОД і зразка оригінальної продукції за наявністю товарних знаків, по використаним
товарним знакам, за способом їх нанесення; оцінка результатів порівняльного дослідження;
висновок про (не)відповідність маркувальних даних об’єкта дослідження маркувальним
даним зразка оригінальної продукції.
Наприклад, компанія «Adidas AG» і «Adidas International Marketing B.V.» є
правовласниками кількох товарних знаків, зареєстрованих в Міжнародному бюро
Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Також компанія «Adidas» для маркування
виробів використовує комбінацію товарних знаків. Товарний знак «adidas» може
використовуватися в комбінації з товарними знаками «трилисник» або «три похилі широкі
смуги, вписані в трикутник» (логотипом «adidas»). У цьому випадку зображення товарного
знака «adidas» завжди знаходиться під зображенням «трилисника» і логотипу. Розглянемо
дослідження маркування продукції фірми «Adidas» на прикладі спортивних штанів з
ознаками підробки товарних знаків «adidas» (об’єкт № 1). Як зразок для порівняння
(оригінальна продукція) візьмемо штани спортивні із зображенням товарного знака «adidas»
(об’єкт № 2). Мета - визначення (не)відповідності зразка, що був вилучений, зразку
оригінальної продукції за маркуванням товарного знака. Представлені об’єкти мають
зображення товарних знаків фірми «Adidas». На ОД (об’єкт №1) використані маркувальні
засоби: товарний знак «трилисник» в комбінації з товарним знаком «adidas»; товарні
ярлики; контрольна стрічка (рис. 1, 3, 4, 7). На зразку для порівняння (об’єкт № 2)
використані маркувальні засоби: товарні знаки: «трилисник»; «adidas»; «трилистник» в
комбінації з товарним знаком «adidas»; «три паралельні смужки однакової ширини,
розділені рівними інтервалами»; товарний ярлик з вкладишами; розмірний ярлик;
контрольні стрічки (рис. 2, 5, 6, 8).
В результаті порівняння товарних знаків і маркувальних позначень ОД із зразком
оригінальної продукції встановлено, що вироби відрізняються: по комплектності
маркувальних засобів (для маркування об’єкта № 2, крім маркувальних позначень,
використаних для маркування об’єкта № 1, використаний контрольний (розмірний) ярлик);
по найменуванню, кількості, поєднанню і пропорціям нанесення товарних знаків, області їх
нанесення (для марки оригінальної продукції (об’єкта № 2) використано більшу кількість
товарних знаків; комбінації товарних знаків «трилисник» і «adidas» у об’єкта № 1 нанесені з
недотриманням пропорцій (рис. 1, 2)); за кількістю, формату, дизайну, якості інформації
товарних ярликів і контрольних стрічок (об’єкт №1 замаркований двома товарними
ярликами: прямокутної форми, чорного кольору і фігурної форми білого кольору (рис. 3, 4),
товарний ярлик об’єкта № 2 прямокутної форми, блакитного кольору, із зигзагоподібним
краєм (рис. 5, 6)); за способом нанесення інформації на маркувальні засоби і способу
нанесення товарних знаків (інформація на товарні ярлики і контрольну стрічку об’єктів №1
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і № 2 нанесені друкарським способом, комбінація товарних знаків «трилисник» і «а&даБ»
об’єкта № 1 виконана вишивкою без обрізки ниток (рис. 7); товарний знак «трилисник»
об’єкта № 2 виконаний вишивкою з обрізанням нитки (рис. 8)).
--------—

—

асИскзв
Рисунок 1
Рисунок 2
Загальний вигляд комбінації товарних знаків
(На рисунку 1: у об’єкта № 1 товарний знак «adidas» зображено під товарним знаком
«трилисник», ширина нанесення товарних знаків не збігається; на рисунку 2: у об’єкта № 2
товарний знак «Adidas» зображено під товарним знаком «трилисник», ширина нанесення
товарних знаків однакова).

Рисунок 3
Рисунок 4
Загальний вигляд товарних ярликів об’єкта №1
(Товарні ярлики мають дизайн, не характерний для продукції компаній «adidas», на
ярликах відсутня регламентована інформація про виробника і продукцію, товарні знаки на
ярликах нанесені з порушенням прийнятих пропорцій)

Рисунок 5
Рисунок 6
Загальний вигляд товарного ярлика об’єкта №2
(Товарний ярлик має дизайн, характерний для компаній «Adidas», нанесено зображення
товарного знака «три паралельні смужки однакової ширини, розділені рівними
інтервалами», на лицьовій стороні ярлика прикріплена наклейка із зазначенням артикулу,
найменування моделі, кольору і розміру виробу, а також інформація про виробника)
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Рисунок 7
Рисунок 8
Загальний вигляд вишивки товарних знаків
(У об’єкта № 1 - без обрізки нитки між елементами, знімок зліва (ділянки необрізаної
нитки вказані стрілками), у об’єкта № 2 - з обрізанням нитки, знімок справа)
Враховуючи все вищевикладене, для вирішення питань, пов’язаних з дослідженнями
виробів з ознаками підробки, необхідне: проведення всебічного аналізу ситуації, що
склалася у зв’язку із розповсюдженням контрафактної продукції; провести широке і
всебічне вивчення досвіду роботи експертів інших організацій України і зарубіжних країн,
діяльність яких базується на дослідженні даної проблеми; організація спільних наукових
досліджень, семінарів та конференцій.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ, ЩО ВХОДИЛИ ДО СКЛАДУ
АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ - ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)
Становлення і розвиток концепції права інтелектуальної власності в Україні
відбувалося з урахуванням перебування західноукраїнських земель у складі Австрійської та
Австро-Угорської імперій та Речі Посполитої, а іншої частини України - у складі
Російської імперії. Окремі аспекти аналізу кримінально-правових положень, що
застосовувалися на вказаних територіях впродовж ХІХ - початку XX століть, були
розглянуті у роботах Берзіна П. С. [1; 2], Волинця Р. А. [3], Довгань Г. В. [5], Нерсесяна А.
С. [7], Харченка В. Б. [8] та деяких інших. Проте дослідження особливостей кримінальноправової охорони об’єктів права інтелектуальної власності цього історичного періоду,
переважно, стосуються положень законодавства, що застосовувалося на західноукраїнських
землях, які перебували у складі Російської імперії. Разом з тим, особливості кримінальноправових норм Австро-Угорської імперії (далі - Австро-Угорщина), що передбачали
кримінальну відповідальність за посягання на об’єкти права інтелектуальної власності, не
підлягали комплексному вивченню. Тому доцільним і актуальним видається розглянути ці
кримінально-правові положення.
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