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Отже, в Україні робиться все можливе, для того, щоб 
підвищити ефективність малого та середнього бізнесу, підтримати 
та залучити нових підприємців. Планується, що поступове 
виконання заходів програми дозволить, зокрема, збільшити 
чисельність зайнятих у малому та середньому бізнесі на 10 %, а 
частку МСП у ВВП країни підвищить до 25%. 
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КОНРАФАКЦІЯ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
У сучасних умовах глобальної конкуренції та поглиблення 

інтеграції в світове господарство важливим фактором 
забезпечення соціально-економічного зростання є науково-
технічний прогрес і інтелектуалізація основних факторів 
виробництва. У найбільш розвинених країнах все більша частина 
валового внутрішнього продукту формується за рахунок об'єктів 
інтелектуальної власності і інновацій, роль яких в економіці і 
суспільстві постійно зростає, а разом з цим зростає оборот 
контрафактної продукції, обсяг і способи порушень прав на 
результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації. 

Економічна енциклопедія визначає термін контрафакція 
декілька ми визначеннями. Основні з них: 

1. Самовільне відтворення або розповсюдження певних 
предметів з авторськими індивідуальними, оригінальними 
ознаками або інтелектуальної власності без згоди автора.  

2. Використанням окремими суб’єктами підприємницької 
діяльності чужих фірмових чи товарних знаків, копіювання 
товарів, які мають високе визнання на ринку, без згоди фірми, 
компанії, законних товаровиробників. Такі дії караються законом, 
можуть бути оскаржені особами, которрм нанесені збитки. 

3. Ведення справи під чужим іменем, незаконне використання 
чужого патенту при виготовленні і продажу товарів, а також 
незаконне розміщення на свій товарний знак зображень, 
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перейнятих із знаків популярних товарів і фірм з метою 
недобросовісної конкуренції і введенні покупців в оману.  

Контрафакція і «інтелектуальне піратство» є глобальними 
проблемами світової економіки, вони негативно позначаються на 
всіх секторах економіки, в яких важливу роль відіграє творчість: 
винахідництво та інновації. Сучасні технології вимагають 
швидких і адекватних змін у законодавстві про захист 
інтелектуальних прав, розробки ефективних економіко-правових 
та організаційно-правових методик і моделей як з розслідування 
порушень інтелектуальних прав (включаючи процедури оцінки 
збитків правовласників товарних знаків від контрафакції), так і за 
оцінкою рівня контрафактної продукції в країні та світі. Системна 
боротьба з контрафактною продукцією в цілому і захист 
інтелектуальної власності від протиправного посягання на 
сучасному етапі стають важливими складовими економічної 
безпеки держави.  

Ефективність дослідження щодо заявленої теми, на наш 
погляд, є значущою та важливою з наступних причин: 

- ні в Україні , ні в світі не вирішена проблема стандартизації 
підходів до аналізу інтелектуальної власності для цілей оцінки 
упущеної вигоди і економічного збитку правовласників результатів 
інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації; 

- державний бюджет втрачає значну частину доходів у 
результаті приховування «піратами» одержуваних прибутків, в 
результаті чого формується тіньовий сектор економіки, 
дискредитується авторитет вітчизняних і зарубіжних підприємців, 
споживачам наноситься матеріальну та моральну шкоду (збитки); 

- правовласники , споживачі і держава несуть підвищені 
витрати, пов'язані із захистом своїх прав та інтересів, зі збором 
доказів за фактами порушень , з розслідуванням самих порушень, 
а також з відшкодуванням збитків від правопорушення; 

- таке кримінальне явище як «інтелектуальне піратство» знижує 
міжнародний авторитет країни, посилює кримінальну 
напруженість, зменшує приплив інвестицій, сприяє появі 
організованих злочинних груп. 
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