
Рэцэнзія   на   працу   Шасцітка   А.Я.,   Камкова   А.А.   і   Курдина   А.А.   "Нядобрасумленная 
канкурэнцыя   ў   сферы   звароту   аб'ектаў   інтэлектуальнай   уласнасці". 
 
Даследаванне   праведзена   трыма   аўтарамі:   Шасцітка   А.Я.,   Камкова   А.А.,   Курдиным   А.А. 
Даследаванне   закранае   тэму   нядобрасумленнай   канкурэнцыі.   Вынік   складаецца   з   трох 
раздзелаў:   першая   прысвечана   паняццю   канкурэнцыі;   другая   апісвае   яе   віды;   трэцяя 
разглядае   пытанне   парушэння   правоў   для   мэтаў   нядобрасумленнай   канкурэнцыі. 
 
У   першай   чале   аўтары   спрабуюць   даць   вызначэнне   нядобрасумленнай   канкурэнцыі.   Аднак 
само   паняцце   так   і   не   з'яўляецца   ў   артыкуле   -   аўтары   сцвярджаюць,   што   яго   немагчыма 
даць   у   сілу   адсутнасці   згоды   навукоўцаў.   Адзначаецца,   што   ў   кожнай   краіне   даюць   розны 
вызначэнне   нядобрасумленнай   канкурэнцыі.   Замест   вызначэння   аўтары   адразу 
пераходзяць   да   класіфікацыі   і   відах   канкурэнцыі.   Таксама   аўтары   распрацавалі   сваю 
тыпалогію   нядобрасумленнай   канкурэнцыі   і   прадстаўляюць   яе   на   старонках   дадзенай 
публікацыі. 
 
У   другой   чале   гаворка   ідзе   пра   прыклады   нядобрасумленнай   канкурэнцыі,   аб   яе   праявах   на 
практыцы.   Аўтары   вылучаюць   шэсць   асноўных   відаў   канкурэнцыі,   ўводзіць   спажыўца   ў 
зман.   Імі   з'яўляюцца: 
1)   скажэнне   і   ўтойванне   інфармацыі   аб   таварах   і   вытворцах   для   мэтаў   нядобрасумленнай 
канкурэнцыі; 
2)   стварэнне   ў   спажыўцоў   блытаніны   з   таварамі   канкурэнтаў; 
3)   увядзенне   ў   зман   спажыўцоў; 
4)   параўнальная   рэклама; 
5)   якія   дыскрэдытуюць   канкурэнтаў   дзеянні; 
6)   недапушчальнае   выкарыстанне   чужых   дасягненняў. 
У   кожным   параграфе   аўтары   досыць   падрабязна   апісваюць   характар     парушэнні   і   рэальныя 
факты   прымянення   іх   на   практыцы   ў   розных   краінах. 
 
Трэцяя   кіраўнік   закранае   праблему   абароны   інтэлектуальнай   на   уласнасць   ад 
нядобрасумленнай   канкурэнцыі.   У   гэтым   раздзеле   аўтары   правялі   пільны   аналіз   з 
эканамічнага   пункту   гледжання.   Кіраўнік   напоўнена   разлікамі,   графікамі   і   формуламі,   што 
крыху   абцяжарвае   яе   чытання.   Гэтыя   мадэлі   паказваюць   лепшыя   метады   барацьбы   з 
канкурэнцыяй   і   абароны   свайго   прадпрыемства.   Таксама   ў   публікацыі   разглядаюцца 
прававыя   аспекты   абароны   ад   нядобрасумленнай   канкурэнцыі. 
 
У   цэлым   тэкст   дастаткова   зразумелы,   просты   ў   чытанні.   Прысутнічае   мноства   прыкладаў,   у 
прыватнасці,   расійскіх.   У   другой   і   трэцяй   частках   ёсць   графікі,   формулы   і   мадэлі   для   больш 
навочнага   прадстаўлення   праблемы,   аднак   яны   трохі   перагружаюць   тэкст.   Месцамі   без   іх 
можна   было   б   абысціся. 
 
У   астатнім   жа,   праца   досыць   ёміста   прэзентуе,   што   ўяўляе   сабой   нядобрасумленная 
канкурэнцыя;   прадастаўляецца   мноства   прыкладаў,   адсылак   нарматыўна-прававым   актам, 
эканамічных   разлікаў.   Даецца   інфармацыя   аб   прычынах   і   наступствах   нядобрасумленнай 
канкурэнцыі,   якую   можна   зразумець   (за   выключэннем   другой   паловы   трэцяй   кіраўніка) 
недасведчанаму   ў   эканамічныя   аспекты   чалавеку. 
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