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Проведені нами дослідження свідчать про те, що в цей час рівень 

порушення виключних прав на результати інноваційно-інтелектуальної 

діяльності творчих працівників (контрафакція) в різних видах продукції набула 

індустріального характеру. Обсяг контрафакту в окремих галузях промислового 

виробництва в світі в цілому, в Європі і в нашій країні  співмірний з об'ємом 

легального виробництва, а не так вже і рідко навіть перевищує його. В 

результаті в тіньовому обороті залишаються грошові потоки, розмір яких в 

деяких випадках перевершує вартість офіційно визначеного валового 

національного продукту. Збиток українській економіці і загроза життю і 

здоров'ю споживачів контрафактної продукції перевищує всі розумні розміри та 

досить складно піддається обчисленню. Сформоване положення загрожує 

міжнародному престижу України, заважає їй зайняти чільне в місце в 

європейському економічному співтоваристві. Проблема фальсифікації і 

контрафакту придбала національні масштаби і ставить під загрозу економічну 

безпеку держави. 

На основі виконаного автором аналізу пропонується структурна модель 

неформальної економіки, в основу якої покладені два основні види економіко-

правової поведінки суб'єктів ринкової діяльності.  
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Перший вид заснований на повному або неповному (частковому) 

ігноруванні суб'єктами ринку існуючого національного і міжнародного 

законодавства в області функціонування ринку, господарського і договірного 

права. У його основі лежать різноманітні методи і побудовані на їх основі 

неформальні схеми, які тим або іншим чином дозволяють зі значним прибутком 

існувати даним структурі у рамках офіційної (формальною) економіки держави. 

В той же час, незважаючи на значні масштаби цієї діяльності, вона знаходиться 

в тіні, тобто не обкладається податками, не враховується при визначенні 

валового внутрішнього продукту країни, не робить відрахування до соціальних 

фондів і тому подібне. Тіньова економіка функціонує з використанням 

адміністративного ресурсу (капіталу) і у більшості випадків представлена 

фірмами, які складають ділові мережі на основі зрощення бізнесу і влади. Цей 

вид поведінки до певної міри намагається існувати усупереч існуючому 

законодавству, деяким чином надаючи легальний статус своїм діям.  

Другий вид економіко-правової поведінки суб'єктів ринкової діяльності 

прямо знаходиться за межами існуючого законодавства і діє з його прямим 

порушенням. Іншими словами, має місце кримінальна дія суб'єктів 

господарювання, що безпосередньо підлягають кримінальному або 

адміністративному покаранню. Цей вид поведінки (на відміну від першого 

виду) в принципі не може регулюватися формальними нормами, він 

безпосередньо знаходиться поза існуючим законодавством. Кримінальна 

економіка існує у вигляді злочинних співтовариств, мафіозно-кланові зв'язки 

яких дозволяють оперувати кримінальним капіталом. 
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Рисунок 1 - Структура неформальної економіки 

 

У пропонованій структурі неформальної економіки (рис.1) ми поєднали 

три основні критерії структуризації (сегментації) неформальної економіки: 

а) сегментація неформальної економіки за критерієм специфіки діяльності 

(видимість неформальної діяльності у рамках існуючого законодавства і за його 

межами);  

б) критерій сегментації неформальної економіки за характером 

трансакцій; 

в) критерій сегментації неформальної економіки за природою доходу 

(інститути, спрямовані на отримання доходу і працюючі без такого).  

Нескладно побачити, що в пропонованій структурі неформальної 

економіки ми свідомо акцентуємо увагу тільки на ринкові структурні елементи 

неформальної економіки (тіньову і кримінальну). Підприємства, фірми і 

організації ринкової неформальної економіки є функціональними дублерами 

тих, які функціонують і у формальній економіці, які, як ми вже відмітили вище, 

діють або усупереч існуючому законодавству в області ринку або поза ним. У 

загальному випадку в пропонованій схемі неформальної економіки ми 
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відтворили і її позаринкові інститути. До цих інститутів, як показали 

результати наших досліджень, відносяться: 

- приватні домогосподарства, що виробляють продукцію особисто для 

себе (економіка домогосподарств або домашня економіка зазвичай 

представляється домогосподарствами, специфіка внутрішніх зв'язків яких 

визначається капіталом домочадців); 

- взаємовідносини між домогосподарствами (реципрокна економіка), які 

виникають в споріднених і дружніх мережах, що дозволяють накопичувати 

соціальний і економічний капітал. 

Інститути позаринкової неформальної економіки не дублюють 

інституціональні елементи формальної економіки, а визначають інше 

цілепоставлення господарювання, яке знаходиться за межами цього 

дослідження. 

В контексті нашого дослідження найбільш важливими діями в сфері 

недобросовісної конкуренції слід визнати останні дві позиції приведеному вище 

переліку. Дійсно, по-перше, надзвичайно важливим є сам по собі факт визнання 

незаконного (протиправного) використання інтелектуальної власності, а по 

друге, факт наявності економічної шкоди (збитків) привласнику, яку він несе в 

результаті наявності на технологічному ринку недобросовісної конкуренції. Що 

стосується негативних економічних результатів (шкода, збитки, упущена 

вигода) у правовласників інтелектуальної власності при порушенні їх 

виключних прав, то ця надзвичайно цікава і важлива тема потребує свого 

додаткового, більш детального наукового дослідження. 
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