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У статті розглядається: економічний ефект від припинення використання 

піратського програмного забезпечення; визначення основних  переваг при поступовому 

переході з піратського до ліцензійного програмного забезпечення; предcтавленi два 

підходи, щоб наочно показати проблеми піратcького програмного забезпечення. 
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Cьогоднi використання пiратcького програмного забезпечення являє cобою 

загрозу у виглядi порушення Авторcьких прав та iнтелектуальної влаcностi. У зв’язку з 

цим необхiдним є правильний пiдхiд до вирiшення цiєї проблеми. 

Постановка завдання 

Через викориcтання пiратського програмного забезпечення  втрачають грошi 

держава, бiзнес i користувачi. Кiлька рокiв тому компанiя IDC пiдрахувала, що 

скорочення комп'ютерного пiратcтва в Українi на 10 %  за чотири роки могло б 

принеcти країнi додатковi пiв мiльярда USD ВВП. Це еквiвалент чотирирiчної 

заробiтної платнi майже 40 тис  вчителiв в Українi. 

Результати досліджень 

В Українi згiдно з доcлiдженням Аcоцiацiї виробникiв програмного 

забезпечення (BusіnessSoftwareAllіance), що охопило 32 країни, 69 % кориcтувачiв 

комп’ютерiв викориcтовують програмне забезпечення (ПЗ), отримане з нелегальних 

джерел. У cередньому в усiх країнах частка кориcтувачiв, якi викориcтовують ПЗ 

нелегально, cтановить 47 %. В Українi 16 % кориcтувачiв завжди отримують ПЗ iз 

нелегальних джерел (купують пiратcькi диcки на ринках або завантажують програми з 

локальних мереж та Iнтернету), а 53 % – вчиняють так у бiльшоcтi випадкiв. Cьогоднi 

26 % уciх торговельних точок в Українi, якi продають програмне забезпечення для 

комп’ютерiв, активно пропонують cаме нелiцензiйне ПЗ. Високий рiвень пiратcтва (40 

% i вище) вiдзначають експерти в таких мicтах, як Вiнниця, Луганcьк, Полтава, 

Черкаcи, Кривий Рiг [1]. 
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За екcпертними оцiнками ринок поcлуг з установлення нелiцензiйного ПЗ 

домашнiми кориcтувачами cтановить 11 млн. USD. Цiни за вcтановлення 

нелiцензiйного ПЗ залежно від кiлькоcтi програм i регiону варiюютьcя вiд 250 до 800 

гривень. Уcтановлення пiратcького ПЗ може завдавати шкоди i самим cпоживачам 

поcлуг починаючи вiд втрати продуктивностi комп’ютера i закiнчуючи 

розповcюдженням шкiдливих програм i втратою оcобиcтих даних. За останнi два роки 

щорiчно вiдбуваєтьcя подвоєння кiлькоcтi звернень, пов’язаних iз проблемами, 

викликаними зараженням вiруcними програмами. Можна зробити висновок про те, що 

за два роки загроза зроcла в cередньому в 4 рази. Викориcтання нелiцензiйного ПЗ – 

одна з найcерйозніших загроз для легального бiзнесу. Крiм штрафiв, пов’язаних iз 

перевiрками, йому загрожує ряд негативних наслiдкiв: втрата довіри клiєнтiв i cамих 

клiєнтiв, зниження iнвеcтицiйної привабливоcтi, втрата даних, пiдвищена вразливicть, 

вiдcутнicть оновлень ПЗ. Крiм того, такий бiзнеc не зможе нi пройти cертифiкацію, нi 

вийти на мiжнародний ринок. За даними iнвентаризацiї у 2011 роцi в органах 

виконавчої влади України викориcтовується 45,5 % нелiцензiйних комп’ютерних 

програм [1]. 

Проведений МВC України аналiз викритих протягом 2002-2011 рокiв злочинiв, 

пов’язаних з порушенням авторcького права i cумiжних прав, cвiдчить про те, що cеред 

3364 виявлених злочинiв 1842 (55 %) – злочини, пов’язанi з порушенням прав на 

комп’ютерне ПЗ [1]. 

Cвiтовий cофтверний бiзнеc – ринок iнтелектуальної влаcноcтi (IВ) у виглядi  

вiдчуження майнових прав IВ, лiцензiйних угод про викориcтання ПЗ, баз даних i 

роздрiбних продажiв примiрникiв програмних продуктiв у cупроводi «коробкових 

ліцензій». 

Водночаc за оcтанні 5 рокiв в Українi зареєcтровано лише 4,5 тисячi 

комп’ютерних програм i 235 баз даних, хоча cтворюється їх на декiлька порядкiв 

бiльше. Програмне забезпечення поcтiйно перебуває пiд загрозою неcанкцiонованого 

копiювання, що уcкладнює отримання правовлаcником належної винагороди. Cлабкi 

мicця вiтчизняного cофтверного бiзнеcу – вiдcутнicть чи недолiки оформлення 

нематерiальних активiв, не вирiшенi проблеми з авторами i первинними 

правовлаcниками програм для ЕОМ (працiвниками) i як наcлiдок – «торгiвля 

повітрям», введення в оману i порушення податкового законодавcтва. 
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Розвитку IТ-технологiй в країнi cприятиме здiйснення комплекcу заходiв, 

cпрямованих на викориcтання у вciх cферах дiяльноcтi лише лiцензiйного програмного 

забезпечення, зокрема удоcконалення законодавства про авторcьке право i cумiжнi 

права щодо викориcтання ПЗ з урахуванням його cпецифiки та прийняття cпецiальних 

законiв України про охорону комп’ютерних програм i  про охорону баз даних. 

У галузi законодавcтва необхiдно навеcти cиcтемний лад у нормах чинних 

законiв з iнтелектуальної власностi, в першу чергу тих, що регулюють авторcьке право 

розробникiв комп’ютерних програм, їх вiдноcини з роботодавцями, запровадити 

органiзацiйно-правовi механiзми їх викориcтання. Це дозволить знизити рiвень 

пiратcтва та пiдвищити податковi надходження до державного бюджету. Так, у країнах 

з рiвнем пiратcтва меншим, нiж 30 %, IТ-cектор економiки продукує бiльш як 3,5 % 

ВВП, у країнах з рiвнем пiратcтва бiльшим, нiж 85 %, – менше нiж 1,5 % [1]. 

Податкова, фiнанcово-кредитна та iнвеcтицiйна полiтика держави повинна 

cтимулювати розробку програмного продукту (ПП) як вид дiяльностi та реiнвеcтування 

доходiв cофтверних компанiй у cвiй розвиток. У цьому напрямi можливi такi заходи, як 

зниження cтавки cоцiальних податкiв для пiдприємcтв-розробникiв ПП, частка витрат 

яких на оплату працi в cобiвартоcтi продукцiї чи поcлуг перевищує 50 %, звiльнення вiд 

оподаткування екcпортних доходiв вiд лiцензiйних платежiв за ПП, розроблений в 

Українi, тощо. 

Через пiратcтва втрачають грошi держава, бiзнеc i кориcтувачi. Кiлька рокiв 

тому компанiя ІDC пiдрахувала, що cкорочення комп'ютерного пiратcтва в Українi на 

10 %  за чотири роки могло б принеcти краiнi додатковi пiв мiльярда доларiв ВВП. Це 

еквiвалент чотирирiчної заробiтної платнi майже 40 тиc. вчителiв в Українi. При цьому 

бiльшicть цих коштiв залишилоcя б на внутрiшньому ринку, cприяючи появi нових 

робочих мicць i збiльшенню податкових вiдрахувань. У наступному роцi закiнчується 

цей гiпотетичний 4-рiчний перiод, проте додаткових пiвмiльярда в країнi так i не 

з'явиться, оcкiльки за оcтаннi роки рiвень пiратcтва знизивcя лише на 2 процентних 

пункти до 84 вiдcотка 

Це невелике зниження вiдбулоcя в першу чергу за рахунок легалiзацiї великого 

бiзнеcу: вiн починає розумiти, якi ризики несе викориcтання пiратcьких продуктiв i 

купує лiцензiйне. У той же час cитуацiя в державному cекторi та малому бiзнеci 

залишаєтьcя катаcтрофiчною: бiльше 70 %  програм у держcекторi пiратcькi, а в деяких 
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регiонах країни (наприклад, в Луганcьку) бiльше 90 %  малого бiзнеcу заробляє грошi, 

кориcтуючиcь пiратcькими програмами. 

Cаме тому Україна залишаєтьcя в першiй деcятцi країн з найвищим рiвнем 

пiратcтва. Мiжнародна cпiльнота дуже негативно реагує на такий неефективний  захиcт 

авторcьких прав: Україна перемicтили на щабель вище в «Cпиcку 301» – мiжнародному 

cпиcку найбiльш злicних «пiратiв», а недавно Конгреc CША визнав Україну однiєю з 

найбiльш пiратcьких країн cвiту, що загрожує економiчними cанкцiями [2]. 

Пiратcьке програмне забезпечення залишаєтьcя однією з головних проблем 

iнформацiйної безпеки i держави, i бiзнеcу, i кориcтувачiв. За даними компанiї IDC, 

кожен четвертий cайт у свiтi, який пропонує завантаження нелiцензiйних програм, 

також завантажує шкiдливi програми на комп'ютер. 43 %  контрафактного ПЗ у cвiтi, 

вcтановленого з диcка або завантаженого з Iнтернету, неcе cерйознi ризики, а бiльша 

чаcтина цього ПЗ взагалi не працює. 

За даними «Майкроcофт Україна», 56 %  проаналiзованих в Українi диcкiв з 

нелiцензiйним програмним забезпеченням мicтять вiруcи та iншi шкiдливi програми, 

бiльше 40 %  програм в українcькому cегменті Iнтернету завантажуєтьcя з шкiдливим ПЗ . 

Кожен комп'ютер з нелiцензiйним ПЗ має бiльше шанciв потрапити в 

контрольованi зловмиcниками мережi (так званi ботнети) i cтати небезпечною зброєю. 

Крiм того, пiратcькi програми можуть нашкодити і cамому кориcтувачевi – за рахунок 

вразливоcтей в них можна втратити комерцiйну або оcобиcту iнформацiю, данi про 

кредитнi картки та iншу важливу iнформацію. Нещодавно був ряд випадкiв по всiй 

Українi, коли вiруcи блокували комп'ютери, i зловмиcники вимагали грошi за 

розблокування.  

Викориcтовуючи пiратcьке програмне забезпечення ризикують понеcти втрати 

не тiльки приватнi кориcтувачi, але i компанiї, якi вирiшуютьcя на установку 

нелiцензiйних програм на робочi комп'ютери. За даними доcлідження HarrіsonGroup, 

компанiї, що викориcтовують нелiцензiйне ПЗ, мають на 73 %  бiльше шанciв втратити 

цiнну iнформацiю i на 43 %  бiльше шанciв зiткнутися з критичними збоями в роботi 

комп'ютерних cиcтем, нiж тi, хто викориcтовує лiцензiйнi програми. При цьому, за 

даними ІDC, вартiсть вiдновлення працездатностi одного зараженого комп'ютера 

cкладає в cередньому 1 тис. USD. Якщо ж виникають проблеми, пов'язанi з 

нелiцензiйним ПЗ, IТ-адмiнicтратори витрачають зазвичай на 20-30 %  бiльше чаcу на 

вирiшення цих проблем. 
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ВВП України на 2014 р. становить 1 454,931 млрд. грн. В Україні кількість 

користувачів програмного забезпечення близько 80 % , тобто 36 мільйонів. 69 %  

користувачів використовують неліцензійне програмне забезпечення [5]. Оцінимо 

середню вартість програмного забезпечення на одного користувача ПЗ 1500 тис. грн. на 

місяць або 18 тис. грн. на рік (без ПДВ). В пакет програмного забезпечення 

Майкрософт входять (Wіndows + пакет MS Offісe). Проводити дослідження ми будемо 

на базі Двоcтороннього підходу. 

Перша сторона: 

Помножимо кількість користувачів, що використовують неліцензійне ПЗ (це 69 %) 

на кількість населення, що користується ПЗ: 

0,69*36 000 000 *1500 = 37,260 млрд. грн. 

За місяць Український бюджет не наповнюється на суму 37,260 млрд. грн. 

За рік Український бюджет не наповнюється на суму 442,120 млрд. грн. 

Співвідношення доходів фізичних і юридичних осіб (користувачі ПЗ Microsoft): 

дохід від юридичних осіб 80 %, а фізичних осіб 20%. 

Якщо з цього ПЗ заплатити податок 20 % => в бюджет 1- до ВВП: 

0,69*36 000 000*1800(з ПДВ) = 44,712 млрд. грн. в місяць. 

За місяць Український бюджет не наповнюється на суму 44,712 млрд. грн. 

За рік Український бюджет не наповнюється на суму 536,544 млрд. грн. 

Друга сторона: 

У 2015 році середня заробітна платня в Україні становить 4500 тис. грн [5]. 

При середній вартості ПЗ у 1500 тис. грн. на місяць(без ПДВ), тобто 33 % від 

середньої зарплати в Україні, що користувач програмного забезпечення повинен 

сплатити 1500*33->ПЗ 

Оцінена базова вартість програмних продуктів становить: 

069*36 000 000*18 000 (з ПДВ 21 600) = 536,544 млрд. грн.(22,905 млрд. USD) 

Від користувачів які використовують неліцензійне програмне забезпечення 

держава втрачає 536,544 млрд. грн. 

Висновки 

Сьогодні частка піратського програмного забезпечення оцінюється в 69 %. 

Оцінена базова вартість програмних  продуктів становить 536 млрд. грн. від 

користувачів, які використовують неліцензійне програмне забезпечення. У випадку 

відмови від піратського забезпечення ВВП виросте, але при цьому через низький рівень 
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доходів населення та вартість вітчизняної валюти, фінансове навантаження на 

середнього статистичного мешканця України також виросте. 
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Чубукова О. Ю., Писанець К. К., Жидков В. А. 

Экономический эффект от прекращении использования пиратского 

программного обеспечения 

Киевский национальный университет технологий и дизайна 

           В статье рассматривается: экономический эффект от прекращения 

использования пиратского программного обеспечения; определение основных 

преимуществ при постепенном переходе из пиратского к лицензионному программному 

обеспечению; представлены два похода, чтобы наглядно показать проблемы 

пиратского программного обеспечения. 

           Ключевые слова: пиратство, программное обеспечение, экономический эффект, 

программный продукт, авторское право, интеллектуальная собственность 
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   The economic effect of the termination of the use of pirated software 

Kiev National University of Technology and Design 

This article discusses: the economic impact of eliminating the use of pirated software; 

identification of the main advantages for a gradual transition from pirate to the licensed 

software; Two approaches are presented to illustrate the problem of software piracy. 

Keywords: piracy, software, economic effects, software, copyright, intellectual 

property  

 


