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Роль об'єктів інтелектуальної власності в 

економіці і суспільстві стає дедалі більше, і в 

найбільш розвинених країнах все більша частина 

валового внутрішнього продукту формується саме за 

рахунок об'єктів інтелектуальної власності та 

інновацій. Разом з цим збільшується обсяг і 

різноманітність способів порушення прав на 

результати інтелектуальної діяльності та засоби 

індивідуалізації. Інтелектуальна власність, створення 

якої пов'язане з істотними витратами, легко піддається 

тиражуванню і відтворення, що робить її особливо 

вразливою, яка потребує охорони і захисту держави [1-

15]. 

Однією з найбільш актуальних проблем захисту 

інтелектуальної власності в світі і на українському 

ринку зокрема є виробництво і реалізація 

контрафактної продукції. За оцінками Міжнародної 
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торгової палати, торгівля контрафактною продукцією 

в усьому світі становить 5-7% обсягу всієї 

міжнародної торгівлі, що в абсолютних величинах 

становить близько 500 млрд дол. США в рік [1, 11, 15]. 

Одна реалізована контрафактна одиниця товару 

витісняє з ринку як мінімум одну одиницю легальної 

продукції. Таким чином, ситуація, що склалася на 

українському і міжнародному ринках свідчить про 

глобальність проблеми контрафакту і піратства. 

Контрафакція - це незаконне використання 

окремими організаціями (фірмами) відомих на ринку 

товарних фірмових знаків з метою отримання доходів 

від виробництва і реалізації цих товарів, з метою 

недобросовісної конкуренції та введення в оману 

покупця (споживача) [1, 3, 9]. 

В сучасних умовах контрафактне виробництво 

відокремилося в своєрідний ринок, який 

характеризується особливими ознаками, масштабами і 

специфікою економічної організації. Номенклатура 

контрафактної продукції досить різноманітна. До 

ризикованих категорій товарів, серед яких найбільш 

часто зустрічається контрафактна продукція, 

відносяться і продовольчі товари. На думку експертів, 

на українському ринку найбільш часто зустрічаються 

контрафактні товари в таких групах, як алкогольна 

продукція - 37%, рибні та м'ясні консерви - 32%. 

Поступаючи на внутрішній ринок, контрафактна 

продукція становить небезпеку для економічних 
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перспектив розвитку регіонів країни. Але на 

продовольчому ринку це явище загрожує, крім іншого, 

здоров'ю та життю споживачів підробленої продукції. 

Контрафактне виробництво тісно пов'язане з 

імпортно-експортними операціями. Як показує 

практика, значна частина контрафактної продукції 

надходить в Україну з-за кордону. Митні органи 

України беруть безпосередню участь у захисті прав 

власників інтелектуальної власності [1, 4, 8, 14]. 

Таким чином, актуальною залишається одна з 

головних задач - захист прав власників 

інтелектуальної власності при переміщенні продукції 

через митний кордон. В даний час йде процес 

формування єдиного механізму захисту прав 

інтелектуальної власності та питання захисту прав 

інтелектуальної власності митними органами 

висвітлюються багатьма українськими вченими і 

практиками. Одна з основних тенденцій розвитку 

сучасного ринку контрафакту - локалізація. Якщо 

раніше підробки, які звертаються на українських 

ринках, були переважно іноземного походження, то 

сьогодні зростає частка підробленої продукції 

вітчизняного виробництва. У зв'язку з цим не менш 

важливим є виявлення контрафактної продукції, 

виробленої і реалізованої на внутрішньому ринку, 

тобто в боротьбі з контрафактом необхідно 

акцентувати увагу не тільки на учасників 

зовнішньоекономічної діяльності, але і на учасниках 
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внутрішнього ринку. Незважаючи на складність 

вимірювання кількості вироблених і реалізованих 

контрафактних товарів, є такі твердження: на 

внутрішнє виробництво і споживання контрафактної 

продукції припадає в досить великих обсягах. 

Найбільшу питому вагу контрафактної продукції на 

внутрішньому ринку також відзначається по м'ясних, 

рибних консервів, чаю, кави, кондитерських товарах, 

алкогольної продукції, обсяги такої продукції 

варіюються від 30 до 60%. За даними правоохоронних 

органів, як мінімум 60% української контрафактної 

продукції виробляється в азіатському регіоні. Кризові 

симптоми в економіці тільки загострюють масштаб 

проблеми, а методи авторів контрафакту стають все 

більш витонченими. 

Експерти встановили, найчастіше підробляють 

харчові продукти, мінеральну воду, алкогольну 

продукцію. Одним з найбільш комерційно вигідних 

вважається виробництво контрафактної мінеральної 

води, яке (особливо в весняно-літній сезон) приносить 

власникам підпільних цехів дохід, який можна 

порівняти з нелегальною торгівлею зброєю. Частка 

підробок на цьому ринку коливається від 50 до 75% 

всього обсягу [5, 7, 10].  

Ще одна популярна серед підпільних умільців 

галузь економіки - виробництво алкогольної 

продукції. Для виявлення контрафактної продукції 

необхідно знати, які ознаки потенційно можуть 
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вказувати на порушення виняткових прав 

правовласників. Крім визначення цих ознак необхідно 

встановити приналежність авторських або суміжних 

прав або їх відсутність, а це питання вирішується з 

залученням патентознавців. Для того щоб попередити 

обман споживачів, фахівцям необхідно знати види 

підробок. Знання однієї лише особливості упаковки 

або фасування дозволяє оперативно розпізнати і 

припинити поширення даної контрафактної продукції 

на території України. Дослідження показують, що 

продовольчі товари підробляються різними 

способами. Встановлено, що підробка текстових 

елементів бренду відбувається за рахунок 

використання наступних елементів: 

а) зорова схожість - створення нової назви 

марки, яка візуально не завжди відрізняється  від 

вихідного, за допомогою схожих букв, знаків; 

б) фонетична подібність - заміна однієї або 

декількох букв в назві відомого бренду, в результаті 

чого назва імітатора на слух майже не відрізняється 

від оригіналу; 

в) контекстна імітація - використання смислових 

асоціацій, що викликаються деякої схожістю імен 

«паразитичної» і оригінальної марки; 

г) антонімічеська паралель - використання 

антоніма назви відомої марки теж є паразитичним 

прийомом. 
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Боротьба з контрафактною продукцією є досить 

складним і багатоаспектним завданням. Виявлення та 

запобігання випуску та реалізації контрафактної 

продукції на продовольчому ринку вимагає створення 

і впровадження в практику комплексної системи 

захисту від контрафакту, що включає законодавчу 

підтримку, систему ідентифікації і відстеження товару 

від виробника до споживача, систему контролю якості 

на підприємствах харчової промисловості та торгівлі, 

посилення відповідальності за виробництво, 

реалізацію контрафактної продукції. Необхідно 

активізувати роботу по визначенню найбільш 

об'єктивних і достовірних показників ідентифікації 

товарів однорідних груп, що дозволяють підтвердити 

їх тотожність або невідповідність встановлених 

нормативними документами та / або описами вимог. 

Стає очевидним: треба щось кардинально міняти в 

законодавстві для того, щоб норми, спрямовані на 

боротьбу з реальним контрафактом (низькопробними 

підробками), що не ставали знаряддям для розправи з 

сумлінними конкурентами, десятиліттями випускають 

якісну продукцію під відомими торговими марками. 
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