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АНОТАЦІЯ
Міжнародна торгівля контрафактною продукцією пе-

ретворилася на справжню глобальну епідемію, завдаючи 
суттєвої шкоди бізнесу і глобальній економіці. У статті до-
сліджено сутність понять «контрафактна продукція» і «фаль-
сифікована продукція», яка є видом контрафакту. Запропо-
новано класифікацію контрафактної продукції, яка дасть 
можливість конкретизувати аналіз за відповідними видами й 
ефективно вибирати методи регулювання. Досліджено при-
чини активного зростання міжнародної торгівлі контрафак-
том. Проаналізовано структуру і динаміку міжнародної тор-
гівлі контрафактом за географічною й товарною ознаками. 
Виділено наслідки міжнародної торгівлі контрафактом для 
країн. Розглянуто методи митного регулювання міжнародної 
торгівлі контрафактом та проаналізовано їх ефективність в 
Україні й у світі. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення 
методів митного регулювання. 

Ключові слова: контрафактні товари, міжнародна торгів-
ля, фальсифікат, інтелектуальна власність, методи регулюван-
ня, митниця.

АННОТАЦИЯ
Международная торговля контрафактной продукцией пре-

вратилась в настоящую глобальную эпидемию, нанося су-
щественный вред бизнесу и глобальной экономике. В статье 
исследована сущность понятий «контрафактная продукция» и 
«фальсифицированная продукция», которая является видом 
контрафакта. Предложена классификация контрафактной 
продукции, которая позволит конкретизировать анализ по со-
ответствующим видам и эффективно выбирать методы регу-
лирования. Определены причины активного роста междуна-
родной торговли контрафактом. Проанализированы структура 
и динамика международной торговли контрафактом по геогра-
фическому и товарному признакам. Определены последствия 
международной торговли контрафактом для стран. Рассмо-
трены методы регулирования международной торговли кон-
трафактом и проанализирована их эффективность в Украине 
и в мире. Разработаны предложения по усовершенствованию 
методов регулирования.

Ключевые слова: контрафактные товары, международ-
ная торговля, фальсификат, интеллектуальная собственность, 
методы регулирования, таможня.

АNNOTATION
International trade in counterfeit products has become a 

real global epidemic, causing significant damage to business 
and the global economy. The widespread spread of this prob-
lem undermines the foundations of economic development, a 
stable economic system, free trade and investment. The article 
examines the essence of the concept of «counterfeit products» 
and «counterfeit products», which is a type of counterfeit. Сoun-
terfeit products are products that contain objects of intellectual 
property rights, the import of which into the customs territory 
of Ukraine or export from this territory leads to a violation of 
the rights of the owner and which are protected in accordance 
with current legislation of Ukraine and international treaties of 
Ukraine. The classification of counterfeit products is offered, 
which will give the chance to specify the analysis on the cor-
responding kinds and to choose effectively methods of regu-
lation. The reasons for the active growth of international trade 
in counterfeits have been studied аmong the main ones are: 
dissatisfaction with people’s needs, the desire of the population 
to receive high incomes, the complexity of original production, 
shortage of certain consumer products, low incomes, the need 
for large-scale investment, long production cycle, low produc-
tion mobility, inability to purchase branded goods. The structure 
and dynamics of international trade in counterfeit by geograph-
ical and commodity characteristics are analyzed. The conse-
quences of international trade in counterfeit goods for countries 
are highlighted аmong the main ones are: reduction of budget 
revenues, threat to the image of the right holder, which may 
provoke a devaluation of the brand price, threat to the country’s 
image, which will negatively affect investment and innovation, 
risks to consumer health and safety, market destabilization, 
threat to economic and technical development, loss of profit, 
threat to the environment, sponsorship of terrorism and orga-
nized crime, reduction of demand for the products of the right 
holder, which leads to the liquidation of production, reducing the 
competitiveness of rights holders in the domestic market, rising 
unemployment. Methods of customs regulation of international 
trade in counterfeit goods are considered, and their efficiency is 
analyzed in Ukraine and in the world. Proposals for improving 
customs regulation methods have been developed.

Key words: counterfeit goods, international trade, counterfeit-
ing, intellectual property, methods of regulation, customs.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сьогодні у світі дуже го-
стро постає проблема торгівлі контрафактними 
товарами, яка перш за все порушує право інте-
лектуальної власності. Майже у кожній краї-
ні існує ринок контрафактної продукції, який 
формується у зв’язку з низьким рівнем дохо-
дів населення. Таким чином, поглиблюється 
також проблема тіньової економіки, адже про-
даж такої продукції є незаконним. Часто ніве-
лювання цього питання відбувається у зв’язку 
з недосконалістю законодавства. В Україні та-
кож постає ця проблема у зв’язку з тим, що 
законодавча база з питань інтелектуальної 
власності та інструменти митного регулювання 
міжнародної торгівлі контрактними товарами 
є недосконалими. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної пробле-
ми і на які спираються автори. Дослідженням 
поняття «контрафактна продукція», аналізу-
ванням ринку контрафакту і методів регулю-
вання торгівлі ним займалися такі науковці, 
як: О. Чумаченко, С. Панов, В. Пірогова, Д. По-
зова, А. Дубініна, С. Ляпустін, А. Нєстеров, 
А. Копитко, В. Лисенко, Т. Заніна та ін. Вирі-
шення проблем щодо регулювання міжнародної 
торгівлі контрафактом є актуальним як для на-
уковців, так і для законодавців, адже торгівля 
контрафактними товарами чинить негативний 
вплив на діяльність інституційних одиниць – 
власників об’єктів інтелектуальної власності і 
на економічний розвиток країн загалом.

Однак недостатня увага приділяється аналі-
зу причин активного розвитку міжнародної тор-
гівлі контрафактом і дослідженню ефективності 
інструментів митного регулювання та їхнього 
впливу на обсяги контрафакту на ринках країн.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Мета статті полягає у дослідженні по-
няття «контрафактна продукція», формуванні 
класифікації її видів, аналізуванні специфіки 
міжнародної торгівлі контрактними товарами 
й її наслідків для країн, розробленні рекомен-
дацій щодо вдосконалення регулювання міжна-
родної торгівлі контрафактом.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Передусім уважаємо за потрібне 
розглянути суть поняття «контрафактна про-
дукція». У Митному кодексі України зазначено, 
що контрафактна продукція – це продукція, що 
містить об’єкти права інтелектуальної власнос-
ті, ввезення яких на митну територію України 
або вивезення із цієї території призводить до 
порушення прав власника й які захищаються 
відповідно до чинного законодавства України 
та міжнародних договорів України, укладених 
в установленому законом порядку [1]. 

На основі дослідження літературних джерел 
і нормативних актів [3; 6; 8; 12–15] нами розро-
блено класифікацію контрафактної продукції:

1. Види контрафакту відповідно до об’єкта 
інтелектуальної власності права, на який він 
порушує:

1.1. Контрафакт, що порушує права на об’єкт 
промислової власності:

а) продукція, яка порушує права власника 
торгової марки (реалізація підробленої продук-
ції під аналогічною торговою маркою і торго-
ва марка дещо змінена (наприклад, змінений 
дизайн або змінені букви в назві, або змінено 
контекстне наповнення шляхом надання асоці-
ативно-змістовної подібності з товарами сюжет-
ної лінії власника торгової марки);

б) продукція, яка порушує права автора на 
промисловий зразок (наприклад, копіювання 
форми товару, зовнішнього оформлення товару 
чи упаковки); 

в) продукція, яка порушує права на винахід 
чи корисну модель, – продукція, виготовлена з 
порушенням технології;

г) товари, які порушують комплекс прав (пору-
шення прав на торгову марку і промисловий зра-
зок, чи і прав на винахід, чи на корисну модель).

1.2. Контрафакт, який порушує авторські і 
суміжні права. До цієї групи належить продук-
ція, яка порушує права на примірники творів, 
фонограми чи відеограми, що відтворені, опу-
бліковані і (або) розповсюджувані з порушенням 
авторського права і (або) суміжних прав, у тому 
числі примірники захищених в Україні творів, 
фонограм і відеограм, що ввозяться на митну 
територію України без згоди автора чи іншо-
го суб’єкта авторського права і (або) суміжних 
прав, зокрема з країн, де ці твори, фонограми і 
відеограми ніколи не охоронялися або переста-
ли охоронятися. До продукції, яка порушує ав-
торські і суміжні права й є видом контрафакту, 
належить піратська продукція. Тиражування і 
продаж копій музикальних, кіно- і художніх 
творів, художньої і популярної літератури без 
відома і згоди авторів і творців – це піратство. 

2. Види контрафакту відповідно до шляхів 
попадання його на ринок: 

2.1.Внутрішній контрафакт. До цієї групи 
належить продукція, яка виготовлена і реалізо-
вана на території однієї держави 

2.2. Зовнішній контрафакт:
– продукція, ввезена/вивезена для вільного 

обігу в іншій державі в режимах імпорту, реім-
порту, експорту, реекспорту чи як контрабанда; 

– продукція, ввезена з умовним звільнення 
від митних платежів, зокрема в режимах: тран-
зиту, тимчасового ввезення/вивезення, пере-
робки на території іншої держави.

2.3. Реверсний контрафакт:
– продукція, яку вивезено з території даної 

держави і ввезено знову для «підтвердження її 
іноземного виробництва». Наприклад, продук-
цію вивезли у вільну митну зону комерційно-
го типу, внесли зміни і під відомою іноземною 
торговою маркою ввезли назад у країну.

3. Види контрафактних товарів за специфі-
кою їхніх складових елементів: 
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– товари-двійники – товари, однакові за 
всіма ознаками з товарами, що оцінюються, у 
тому числі за такими ознаками, як фізичні ха-
рактеристики; 

– аналогічні товари – товари, які хоча i не 
є однаковими за всiма ознаками, але мають 
схожi характеристики i складаються зі схо-
жих компонентiв, завдяки чому вони викону-
ють однаковi функцiї порiвняно з товарами, що 
оцiнюються, і які вводять в оману споживача 
через асоціацію зі справжнім виробником; 

– товари-імітатори – товари, котрі лише 
частково подібні до оригіналу [9];

– фальсифікат.
Ще одним видом контрафакту є фальсифі-

кована продукція (фальсифікат). У ст. 1 За-
кону України «Про захист прав споживачів» 
від 12.05.1991 дано таке визначення поняття 
«фальсифікована продукція»: це продукція, ви-
готовлена шляхом незаконного відтворення чу-
жого товару з порушенням технології виробни-
цтва та яка неправомірно захищена знаком для 
товарів та послуг, географічним зазначенням 
походження товару іншої особи, яка має на це 
право інтелектуальної власності. Отже, особли-
вістю фальсифікованої продукції є те, що під 
час її виробництва порушено технологію вироб-
ництва, зокрема шляхом використання неякіс-
них і дешевих ресурсів, а це означає, що вона 
є низької якості. Водночас контрафактна про-
дукція може бути як якісною, так і неякісною. 
Тобто фальсифікат є видом контрафакту, який 
порушує право власника на об’єкт промислової 
власності й є неякісним. 

Види фальсифікації [6]: 
1. Асортиментна: здійснюється шляхом по-

вної або часткової заміни товару його замінни-
ками зі збереженням кількох або однієї ознак. 

2. Якісна: підробка товарів за допомогою 
харчових чи нехарчових добавок для поліпшен-
ня органолептичних властивостей під час збере-
ження або втрати інших споживчих якостей або 
заміна товару на такий самий іншого ґатунку. 

3. Кількісна: уведення в оману споживача 
за рахунок значних відхилень параметрів това-
ру, що перевищують гранично допустимі норми 
відхилень (недовага або обмір). 

4. Вартісна: уведення в оману споживача 
шляхом продажу низькоякісного товару за ці-
ною високоякісного. Супроводжує всі інші види 
фальсифікації. 

5. Інформаційна: уведення в оману спожи-
вача шляхом надання неточної або спотвореної 
інформації про товар. 

Контрафактна продукція перетворилася на 
справжню глобальну епідемію, завдаючи суттє-
вої шкоди бізнесу і глобальній економіці. Ши-
роке розповсюдження цієї проблеми підриває 
основи економічного розвитку, стійкої системи 
економіки, вільної торгівлі та інвестицій. Уза-
гальнимо наслідки міжнародної торгівлі контр-
афактною продукцією: зменшення поступлень 
у бюджет; загроза іміджу правовласника, що 

може спровокувати девальвацію ціни бренда; 
загроза іміджу країни, що негативно вплине 
на інвестиції і інновації, ризики для здоров’я 
і безпеки споживачів; дестабілізація ринку; 
загроза економічному і технічному розвитку; 
втрата прибутку правовласником; загроза еко-
логії; спонсорування тероризму та організованої 
злочинності; зменшення попиту на продукцію 
правовласника, що призводить до ліквідації ви-
робництв; зниження конкурентоспроможності 
підприємств-правовласників на внутрішньому 
ринку; зростання безробіття.

 Каналами потрапляння контрафакту на рин-
ки країн, окрім традиційного перетину державно-
го кордону, є: пошта, Інтернет-магазини, багажі 
туристів, депеші, магазини безмитної торгівлі, 
експрес-відправлення, міжнародні перевезення.

Інтернет сьогодні став одним із найбільших 
каналів торгівлі підробленими товарами у сві-
ті. Управління торгового представника США 
прогнозує, що онлайн-продаж піратської та 
контрафактної продукції скоро в рази переви-
щить обсяг продажу таких товарів класичними 
методами. Європейська комісія повідомила, що 
топ-шість категорій контрафактних товарів, ви-
лучених митними органами ЄС, були замовлені 
поштою або перевозилися кур’єром у зв’язку з 
оформленням Інтернет-замовлень. Таким чи-
ном, злочинці зменшують ризик їх викриття 
та застосування до них певного роду адміні-
стративних стягнень або ж іншого роду санк-
цій. Статистичні дані Організації економічного 
співробітництва і розвитку за 2019 р. говорять 
про те, що вилучені митницею дрібні посилки 
становлять близько 70% конфіскованих контр-
афактних товарів [2].

Якщо ж розглядати міжнародні тенденції, 
то, згідно зі щорічним звітом Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку, опри-
людненим у 2019 р., торгівля контрафактними 
та піратськими товарами становить 3,3% світо-
вої торгівлі, і цей показник продовжує зростати 
кожного року [2]. 

У 2017–2019 рр. основними експортерами 
контрафактної продукції були Китай, Гонконг 
(Китай), Туреччина, Сінгапур та Об’єднані 
Арабські Емірати (ОАЕ). 90% конфіскованих 
котрафактних товарів митницями різних кра-
їн – це товари, імпортовані із цих п’яти країн. 
Основною країною походження контрафактної 
та піратської продукції є Китай – близько 77%. 
Іншими виробниками підробленої продукції 
є такі країни, як Індія, Македонія, Таїланд, 
Малайзія, США, Мексика, проте їхня частка є 
дуже мізерною і в середньому становить 1–2%. 

Щодо товарної структури міжнародного 
ринку контрафактних товарів, то найбільшу 
частку вилучень на митницях становлять: взут-
тя – 22%, одяг – 16%, шкіряні вироби – 13%, 
електричні прибори – 12%, годинники – 7%, 
медичне обладнання – 5%, парфуми і космети-
ка – 5%, іграшки – 3%, ювелірні прикраси – 
2% та ліки – 2%.
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Варто сказати, що торгівля контрафактною 
продукцією – це глобальне явище, проте є країни, 
в яких це явище відсутнє або існує в невеликих 
обсягах (наприклад, у Ліхтенштейні і Монако).

У 2019 р. контрафактні товари станови-
ли у світовій торгівлі 464 млрд дол. США. 
У 2017–2020 рр. парфумерія та косметика, 
вироби зі шкіри, одяг, іграшки, взуття та го-
динники ювелірні вироби, тютюн займали зна-
чну частку в міжнародній торгівлі товарами 
й є найбільш схильними до підробки. Майже 
39% митних вилучень стосувалися продуктів, 
які порушують права інтелектуальної власності 
правовласників зі США. За Сполученими Шта-
тами йдуть Франція (18%), Німеччина (16%), 
Італія (9,8%) та Швейцарія (4%). Інші країни 
ОЕСР, компанії яких також страждають від 
контрафакту, включають Данію, Японію, Ко-
рею, Іспанію, Ірландію та Швецію. Примітно, 
що власники інтелектуальних прав у Китаї та 
Гонконзі (Китай), які є основними імпортерами 
контрафакту на світовий ринок, також страж-
дають від контрафакту. Китай та Гонконг (Ки-
тай) займають 15-е та 20-е місця відповідно у 
списку економік, які найбільше постраждали 
від глобального контрафакту та піратства [17].

Комісія з інтелектуальної власності ЄС по-
відомляє, що на контрафактну продукцію при-
падає 6,8% імпорту, що ввозиться на терито-
рію Європи, його загальна вартість оцінюється 
в 121 млрд євро. Болгарія посідає перше місце 
в Європейському Союзі за контрафактною про-
дукцією. За нею – Румунія та Угорщина. А ось 
у Швеції, Норвегії та Данії споживачі значно 
обережніші під час здійснення покупок. За да-
ними, що містяться у звіті Європейської комісії 
за 2018 р., Україна є одним із чотирьох голо-
вних транзитних вузлів переміщення дешевого 
контрафакту, а саме товарів-двійників, до країн 
ЄС, зокрема парфумів, текстильних виробів та 
одягу, прикрас [1].

Якщо заглибитися у природу швидкого зрос-
тання міжнародної торгівлі контрафактом, то 
можна сформувати причини прогресування 
цього процесу. Серед основних можна виділи-
ти: незадоволення потреб людей, прагнення на-
селення отримувати високі доходи, складність 
виробництва оригінальної продукції, дефіцит 
певних споживчих продуктів, низький рівень 
доходів населення, потребу в масштабному ін-
вестуванні, тривалий цикл виробництва, низь-
ку мобільність виробництва, неможливість при-
дбання фірмових товарів.

Як відомо, чи не найбільший вплив на між-
народну торгівлю має керівництво країн, які 
приймають у ній участь. У більшості країн – 
виробників контрафактної продукції високий 
рівень корупції та низький – захисту права 
інтелектуальної власності. Це говорить про те, 
що експорт контрафакту є неврегульованим і 
має всі передумови до зростання.

Відповідно до дослідження Організації еко-
номічного співробітництва і розвитку, вільні 

економічні зони також сприяють зростанню 
торгівлі контрафактом, адже у країнах, які ма-
ють 20 вільних економічних зон, відсоток фаль-
сифікату на ринку є вдвічі більшим, аніж там, 
де немає жодної [2]. 

Сприяння виробництву контрафакту забезпе-
чують і такі чинники, як низька зарплата та не-
врегульований ринок праці в країні. Поліпшення 
умов праці, підвищення мінімальної заробітної 
плати та збільшення оплачуваного лікарняного 
зменшать відсоток продукування, а отже, й екс-
порту піратських та контрафактних продуктів, 
особливо в економіках зі слабким урядом. 

Методи боротьби з контрафактом визна-
чаються нормативно-правовими актами щодо 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, Законом України «Про боротьбу з недо-
бросовісною конкуренцією» і Законом України 
«Про захист прав споживачів», Митним кодек-
сом та міжнародними договорами. 

Сьогодні в Україні існують проблеми з право-
вим захистом інтелектуальної власності, проте у 
зв’язку з тяжінням національного законодавства 
до європейського спостерігається вдосконалення 
нормативного регулювання щодо цього питання 
відповідно до стандартів та практики ЄС. 

Якщо йдеться про обмеження міжнародної 
торгівлі контрафактними товарами, то основним 
органом, який застосовує необхідні заходи для 
захисту прав інтелектуальної власності, є мит-
ниця. Саме митні органи зобов’язані призупи-
нити митне оформлення контрафактних товарів, 
вилучити їх із подальшим знищенням або ж змі-
ною маркування на товарах та упаковці. 

Для полегшення виявлення контрафакту 
Державна митна служба України використовує 
митний реєстр об’єктів права інтелектуальної 
власності, котрий з 16 листопада 2020 р. роз-
міщено на Єдиному державному інформаційно-
му вебпорталі «Єдине вікно для міжнародної 
торгівлі». У ньому міститься уся необхідна ін-
формація про осіб, яким відповідно до закону 
належать майнові права на об’єкт права інте-
лектуальної власності, або осіб, які діють від їх-
нього імені в межах наданих повноважень, що 
попередньо подали заяву та всі необхідні доку-
менти для їх включення до цієї бази даних [1]. 

90% об’єктів, внесених у митний реєстр, – це 
об’єкти промислової власності. Щодо об’єктів 
авторського права, то юридичні чи фізичні осо-
би переважно не вносять їх у митний реєстр 
об’єктів інтелектуальної власності, тому захис-
тити їх важко. Окрім творів, які мають історич-
ну чи культурну цінність, для яких проводить-
ся додаткова експертиза і без внесення в реєстр.

Результативність роботи митниць України 
за наслідками призупинення митного оформ-
лення товарів за підозрою у порушенні прав 
на інтелектуальну власність за 2017 р. оціню-
ється у 0,15%, тоді як узагальнений показник 
ЄС становить 90,2%. У кількісному еквіваленті 
в 2017 р. налічувалося 9 705 призупинень на 
суму 3,1 млрд грн, за дев’ять місяців 2019 р. ця 
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цифра досягла 5 092 випадків загальною вартіс-
тю товарів 1,1 млрд грн.

Для порівняння: митними органами ЄС у 
2017 р. було зафіксовано близько 75 тис випад-
ків призупинень. Майже 90% випадків було ви-
рішено ефективно: знищено 53% товарів і 27% 
малих партій товарів, у 10% випадків ініційо-
вано судовий розгляд [10]. 

Для порівняння: у 2019 р. Держмитслужба 
здійснила значну кількість призупинень мит-
ного оформлення товарів за підозрою у пору-
шенні прав інтелектуальної власності. Однак 
лише 1,3% від загальної кількості призупинень 
завершувався знищенням товарів, складанням 
протоколів про порушення митних правил чи 
поверненням товарів, що надходили поштою, 
відправникові. Натомість у 2020 р. кількість 
призупинень зменшилася, проте їх ефектив-
ність зросла до 10%. 

Велике значення для підвищення ефектив-
ності митного регулювання торгівлі контрафак-
том має прийнятий Закон «Про внесення змін 
до Митного кодексу України щодо захисту прав 
інтелектуальної власності під час переміщення 
товарів через митний кордон України», де змі-
нено об’єктний склад, щодо якого митницями 
застосовуються заходи захисту прав інтелек-
туальної власності, змінено поняття «контр-
афактні товари», уведено терміни «піратські 
товари», «оригінальні товари», «швидкопсувні 
товари», а також «товари, що підозрюються у 
порушенні права інтелектуальної власності». 
Останні, зокрема, включають товари з ознака-
ми порушення прав, що надаються за сертифі-
катами додаткової охорони на лікарські засоби 
та засоби захисту рослин; пристрої для забез-
печення обходу технології, що попереджає не 
дозволені правовласником дії; матриці для ви-
робництва товарів із порушенням прав інтелек-
туальної власності тощо.

До заходів щодо сприяння захисту прав ін-
телектуальної власності цим законом віднесено 
призупинення митного оформлення на підставі 
даних митного реєстру, призупинення за ініці-
ативою митних органів, зміну маркування [10]. 
Упровадження цих змін поліпшить ефектив-
ність боротьби з контрафактом і зменшить кіль-
кість перешкод для торгівлі оригінальною про-
дукцією. Перші результати від цих змін уже є. 
Так, у 2020 р. митники вилучили контрафакт 
заявленою вартістю 5,5 млн грн. Найбільшу 
частку у ньому становили одяг та головні убо-
ри від всесвітньовідомих марок, таких як Nike, 
Adidas, Puma, косметика та парфумерія від 
люксових брендів – Chanel, Lacoste, портатив-
на електроніка від NGK, Apple, сумки від Dior, 
Puma, Nike. Здебільшого щодо цих товарів було 
застосовано конфіскацію з подальшим знищен-
ням [4]. Окрім того, запроваджені зміни спри-
яють розвитку міжнародної торгівлі й інвести-
ційній привабливості України як країни, яка 
сумлінно дотримується європейських стандар-
тів захисту прав інтелектуальної власності [2].

Однією з причин низької ефективності діяль-
ності митних органів України є недостатність 
ресурсів для боротьби контрафакцією на мит-
ному кордоні. Конфіскація контрафактних то-
варів вимагає тісної й оперативної взаємодії та 
кооперації із власниками прав, а також доступу 
до релевантної інформації для ідентифікації то-
варів, що підлягають затриманню. 

Одним із найефективніших методів боротьби 
з проблемою контрафакту є транспарентність 
митного оформлення і контролю. Це означає, 
що для зменшення торгівлі контрафактною 
продукцією необхідно підвищити рівень прозо-
рості оформлення торгових потоків, проводити 
опублікування транспарентного та регулярного 
звіту щодо виявленого контрафакту із зазна-
ченням фірм-торговців чи виробників контр-
афакту, налагодити кооперацію між митними 
органами та іншими установами для кращої ко-
мунікації у разі виявлення контрафакту. 

Важливим інструментом боротьби з контра-
фактом є налагодження взаємодії та кооперації із 
власниками об’єктів інтелектуальної власності та 
підтримки з боку бізнесу. Тому такою важливою 
є Ініціатива Міжнародної торгової палати (ICC) 
«Бізнес у боротьбі з контрафактом і піратством» 
(BASCAP), яка має на меті об’єднати зусилля біз-
несу з різних країн, що представляє різні галузі 
і сектори, в їхній боротьбі проти контрафакту та 
піратства; зміцнити голос бізнесу і донести його 
думку і погляди до урядів, широкої громадськос-
ті та засобів масової інформації, підвищуючи обі-
знаність і розуміння природи контрафактної та 
піратської діяльності і пов’язаної з нею економіч-
ної і соціальної шкоди; закликати держави вжи-
ти заходів і виділити ресурси для реалізації прав 
інтелектуальної власності; сприяти культурній 
трансформації та формуванню суспільного визна-
ння і поваги прав інтелектуальної власності [7]. 

Однак реформи щодо підвищення рівня запо-
бігання та протидії переміщенню через митний 
кордон України товарів, що порушують права 
інтелектуальної власності, мають проводитися 
активніше та системно, і тоді можливе очищен-
ня внутрішнього ринку України від контрафак-
тної продукції. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У статті проаналізовано міжнародну торгівлю 
контрафактними товарами, а також описано 
структуру і методи її митного регулювання у 
розрізі як України, так і світу. 

Контрафакція – це економічне явище, що 
має значне негативне значення для світової еко-
номіки. Сьогодні відсоток торгівлі контрафак-
тними товарами продовжує зростати, що гово-
рить про вибір неефективних методів боротьби 
з нею. Як відомо, саме у країнах, де уряд не 
подає регулярних звітів, не проводиться регу-
лярна боротьба з корупцією, доходи населення 
низькі, а його потреби незадоволені, відбува-
ється виробництво контрафактної продукції. 
Структура ж торгівлі контрафактними товара-
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ми – це зазвичай одяг та взуття відомих брен-
дів, а також парфумерія, годинники, фармако-
логічні засоби тощо. Така продукція шкодить 
не лише виробникам оригіналів, а й здоров’ю 
людей, які можуть і не здогадуватися про її по-
ходження, й економіці у цілому. 

Найкращими способами уповільнення розви-
тку торгівлі неоригінальними товарами є від-
критість економіки, комунікація уряду з насе-
ленням, а також посилення митними органами 
контролю над увезенням та вивезенням контр-
афактної продукції.
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