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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається насамперед тим, що в 

сучасній економіці України, яка наразі зазнає системних перетворень, 

конкуренція має суперечливий характер. Зокрема, постійно 

вдосконалюються її негативні прояви, що полягають у застосуванні 

недобросовісних методів конкурентної боротьби, які завдають шкоди не 

лише суб’єктам господарювання, але і споживачам та суспільству загалом. 

Цьому сприяють як відносно незначний період існування конкурентного 

законодавства України, так і втрата усталених традицій вільної господарської 

діяльності. Водночас ефективний розвиток господарських механізмів 

передбачає наявність добросовісних відносин між конкуруючими 

суб’єктами, дотримання ними загальних правил поведінки у господарській 

діяльності, торгових та інших чесних звичаїв. Дотримання учасниками ринку 

справедливих та рівних для всіх умов підприємництва і конкуренції повинно 

забезпечуватися гарантіями з боку держави та прозорими механізмами 

застосування заходів примусу.  

На сьогодні умови захисту промислової власності в Україні 

потребують поглибленої уваги до правового змісту таких понять як 

«недобросовісне використання» та «недобросовісна реєстрація». Це 

зумовлено в першу чергу тим, що Україна, вступивши до СОТ та підписавши 

Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, взяла на себе зобов’язання 

імплементувати наявні міжнародні та європейські стандарти захисту 

промислової власності до національного законодавства. Відтак, актуальним 

уявляється постійний моніторинг практики застосування чинного 

законодавства України, його подальше удосконалення і узгодження з 

урахуванням міжнародного досвіду не лише з метою припинення наявних 

актів недобросовісної конкуренції та застосування заходів відповідальності 

до порушників, але й для надання пріоритетного значення виховним 

факторам – орієнтації суб’єктів господарювання на свідоме дотримання 

загальноприйнятих правил поведінки у господарській діяльності, принципів 

ділової етики. Саме на це спрямовано наповнення українського 

законодавства категоріями «розумності», «добросовісності», 

«справедливості», які, зокрема, є визначальними як для добросовісної 

конкуренції, так і для її розмежування з проявами недобросовісної 

конкуренції.  

Оскільки однобічне посилення адміністративного тиску з боку держави 

не сприяє ефективності конкурентної політики та захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, то і 

застосування законодавчих норм потребує: наукового обґрунтування не лише 

питань, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією як економіко-правовим 

явищем, її місцем в системі правового регулювання, але й з визначенням 

складу відповідного господарського правопорушення; узагальнення досвіду 
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застосування наявного механізму захисту від недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів промислової власності.  

Таким чином, відсутністю достатньої теоретичної розробки порушених 

питань, що зумовлена не лише відносною новизною відповідного 

законодавства України, але й браком достатнього національного досвіду в 

контексті ефективності його застосування, пояснюється актуальність цього  

дисертаційного дослідження, що вбачається також із Концепції 

Загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2014-2024 рр., 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 690-р від 

19.09.2012 р. та відповідає за напрямом розв’язуваних проблем завданням, 

визначеним Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженою 

Указом Президента України № 5/2015 від 12.01.2015 р. 

Ступінь наукової розробки. Недобросовісна конкуренція та захист від 

неї неодноразово були предметом правових дисертаційних досліджень.  

Зокрема, О. В. Безухом у 2001 році було захищено кандидатську дисертацію, 

в якій досліджувалися питання захисту від недобросовісної конкуренції у 

сфері промислової власності, а у 2010 році О. О. Джуринським було 

досліджено в кандидатській дисертації цивільно-правовий аспект захисту від 

недобросовісної конкуренції. Проблемам застосування конкурентного 

законодавства в різноманітних аспектах присвячено докторське дослідження 

С. С. Валітова та кандидатські роботи С. В. Шкляра, І. О. Шуміло, 

О. О. Худенка. У свою чергу питання захисту прав промислової власності 

розкривалися у докторських дисертаціях І. Ф. Коваль, М. Ю. Потоцького. 

Окремі проблеми недобросовісної конкуренції розкривались на рівні 

докторських дисертацій О. В. Безуха («Теоретичні проблеми правового 

регулювання відносин економічної конкуренції в Україні», 2015) та 

О. О. Бакалінської («Правове забезпечення добросовісної конкуренції в 

Україні: проблеми теорії і практики», 2015). Водночас аналіз практики  

правозастосування дозволяє говорити про нові виклики, що постають в 

процесі діяльності суб’єктів господарювання щодо реалізації прав 

інтелектуальної власності на об’єкти промислової власності, а також захисті 

таких прав від недобросовісних дій суб’єктів господарювання, зокрема їх 

недобросовісна реєстрація.  

Теоретико-методологічною базою для виконання задач дослідження та 

формулювання висновків, зроблених у дисертації, стали праці науковців 

України та інших країн, присвячені господарсько-правовій тематиці, 

економічній конкуренції, недобросовісній конкуренції, інтелектуальній (у 

тому числі промисловій) власності, зокрема: Г. О. Андрощука, 

Ю. Є. Атаманової, О. О. Бакалінської, О. В. Безуха, О. А. Беляневич, 

А. Г. Бобкової, О. М. Вінник, М. К. Галянтича, Т. С. Демченко, 

Р. А. Джабраілова, О. О. Джуринського, В. С. Дроб'язка, Ю. В. Журика, 

Д. В. Задихайла, Г. Л. Знаменського, Ю. М. Капіци, Н. М. Корчак, 

О. В. Кохановської, Н. С. Кузнєцової, В. С. Лук'янець, В. К. Мамутова, 

О. І. Мельниченка, О. П. Орлюк, О. П. Подцерковного, В. В. Рєзнікової, 
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Н. О. Саніахметової, О. Е. Сімсон, В. А. Устименка, П. Г. Харченка, 

С. В. Шкляра, В. С. Щербини та інших.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до бюджетної науково-

дослідної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

формування комплексних теоретико-правових засад та науково 

обґрунтованих напрямів удосконалення чинного законодавства, а також 

формування пропозицій і рекомендацій з підвищення ефективності 

правозастосування у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності.  

Відповідно до зазначеної мети дослідження його задачами є: 

–  з’ясувати та розкрити економіко-правову природу використання 

об’єктів промислової власності в господарській діяльності; 

–  виокремити види об’єктів промислової власності за порядком набуття 

прав на них;  

–  виявити сутність недобросовісного використання (реєстрації) об’єктів 

промислової власності; 

–  визначити ознаки та поняття саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції; 

–  сформувати перелік обставин, які повинні довести сторони у справах 

про захист від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності; 

–  розробити науково обґрунтовані висновки, пропозиції та рекомендації, 

спрямовані на удосконалення Господарського кодексу України (далі – ГК 

України) та інших нормативно-правових актів у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Предмет дослідження становить господарсько-правовий аспект 

недобросовісної конкуренції суб’єктів господарювання щодо об’єктів 

промислової власності.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання, що дозволяють здійснити 

комплексний аналіз недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності в Україні. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступає 

основним у цій системі й дозволяє вирішувати задачі дослідження, що 

визначаються в дисертації, в єдності їх соціального змісту та юридичної 

форми.  

За допомогою системно-функціонального методу визначено правову 

сутність недобросовісної конкуренції, надано оцінку правовій політиці у цій 

сфері (підрозділи 1.1., 1.3). За допомогою логіко-семантичного методу та 

методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено понятійний 

апарат, що застосовується у процесі захисту від недобросовісної конкуренції 
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щодо об’єктів промислової власності (підрозділи 1.2., 3.1.). Із застосуванням 

історико-правового та порівняльно-правового методів виконано аналіз 

міжнародних стандартів у сфері промислової власності та захисту прав 

інтелектуальної власності (підрозділи 2.1., 2.2., 2.3). Формально-юридичний 

метод дозволив здійснити тлумачення правових норм, які регулюють 

застосування матеріально-правових засобів та процесуального порядку 

захисту промислової власності від недобросовісної конкуренції за 

законодавством України (підрозділи 3.2., 3.3.), обґрунтувати висновки і 

пропозиції, визначити напрями удосконалення чинного господарського 

законодавства та законодавства у сфері промислової власності України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є комплексним та системним дослідженням у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, яке 

розкриває інституційні засади протидії та захисту від недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності, спрямоване на пошук 

оптимальних шляхів удосконалення національного законодавства, 

підвищення ефективності правозастосування та якості судочинства у цій 

сфері. Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у 

сформульованих та обґрунтованих положеннях і висновках, що виносяться 

на захист.  

Вперше: 

–  сформульовано авторське визначення поняття недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності як господарського 

правопорушення, яке полягає у посяганні на ділову репутацію інших 

суб’єктів господарювання, створенні перешкод суб'єктам господарювання у 

процесі конкуренції, досягненні неправомірних переваг у конкуренції 

шляхом порушення торгових та інших чесних звичаїв використання об’єктів 

промислової власності у господарській діяльності або набуття прав на них 

суб’єктами господарювання; 

–  виділено види недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності за об’єктивною стороною господарського правопорушення: 

1) недобросовісне використання реєстрованих об’єктів промислової 

власності; 2) недобросовісне використання нереєстрованих об’єктів 

промислової власності; 3) недобросовісна реєстрація об’єктів промислової 

власності; 

–  визначено ознаки недобросовісного використання добре відомих 

торговельних марок, серед яких основними є такі: 1) змішування щодо добре 

відомих торговельних марок полягає у введенні в оману споживача шляхом 

їх неправомірного використання; 2) від змішування добре відомі торговельні 

марки мають більшу захищеність, ніж звичайні реєстровані торговельні 

марки; 3) наслідками змішування щодо добре відомих торговельних марок є 

їх знецінення (втрата лояльності споживачів) та розмивання (втрата 

розрізняльної здатності); 4) обсяг правової охорони від змішування для 

неспоріднених товарів і послуг з тими, для яких торговельну марку визнано 

добре відомою, залежить від ступеня її відомості; 5) відсутність офіційного 
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визнання не є перешкодою для кваліфікації недобросовісного використання 

добре відомої торговельної марки як акту недобросовісної конкуренції; 

–  обґрунтовано, що для ефективного судового захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, суд 

повинен повно і всебічно оцінювати докази, які подаються сторонами та 

іншими учасниками судового процесу для: 1) визначення ринку та його меж; 

2) встановлення охороноздатності об’єкта промислової власності; 

3) розрахунку шкоди, завданої позивачу актом недобросовісної конкуренції 

відповідача. 

Удосконалено: 

–  поділ об’єктів промислової власності на реєстровані та нереєстровані в 

частині віднесення добре відомих торговельних марок до нереєстрованих 

об’єктів промислової власності; 

–  визначення поняття саморегулювання господарської діяльності у сфері 

протидії недобросовісній конкуренції в частині того, що воно здійснюється 

для досягнення цілей або завдань суб’єктів саморегулювання господарської 

діяльності, яким перешкоджає недобросовісна конкуренція; 

–  поділ саморегулювання господарської діяльності у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції на галузеве та міжгалузеве в частині виведення 

критерію належності суб’єктів саморегулювання до однієї або різних галузей 

економіки (видів господарської діяльності). 

Дістали подальшого розвитку: 

–  положення щодо необхідності реалізації зваженої правової політики у 

сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності в частині обґрунтування таких напрямів: 1) заборона 

недобросовісної конкуренції у всіх її проявах, виховання суспільства в дусі 

економічної свободи та нетерпимості до будь-яких нечесних способів 

ведення господарської діяльності; 2) створення необхідних умов для 

розвитку винахідництва та залучення промислової власності до виробничих 

процесів, а також підтримка гуманізму та справедливості в зазначеній сфері; 

3) захист суб’єктів господарювання та споживачів від будь-яких зловживань, 

які вчиняються з використанням набутих об’єктів промислової власності; 

–  положення про необхідність вдосконалення діяльності 

Антимонопольного комітету України (далі – АМКУ) як сучасного та 

ефективного конкурентного відомства в частині здійснення таких системних 

заходів: 1) одночасно з розглядом АМКУ справ про недобросовісну 

конкуренцію, яка має відчутний вплив на умови конкуренції на ринку, 

запровадити розгляд господарськими судами (Вищим судом з питань 

інтелектуальної власності) відповідних справ за позовами суб’єктів 

господарювання та суб’єктів саморегулювання до недобросовісних 

конкурентів; 2) забезпечити справедливу процедуру розгляду справ про 

недобросовісну конкуренцію АМКУ шляхом надання особам, які беруть 

участь у справах, можливості на рівні з АМКУ збирати та аналізувати докази; 

3) забезпечити прозорість та відкритість в діяльності АМКУ, а не тільки її 

результатів; 4) міжнародне співробітництво перевести у формат переймання 
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найкращого іноземного досвіду, а не формального звітування перед 

міжнародними організаціями. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть бути 

використані: у науково-дослідній сфері – при подальшій розробці 

теоретичних проблем господарського права, господарського процесуального 

права та права інтелектуальної власності; у сфері правотворчості – для 

вдосконалення чинного законодавства про недобросовісну конкуренцію та 

промислову власність тощо; у правозастосовній діяльності антимонопольних 

органів, а також судових органів у процесі здійснення господарського 

судочинства при вирішенні спорів, що виникають із недобросовісних дій 

щодо об’єктів промислової власності; у навчальному процесі – при 

викладанні курсів та спецкурсів з господарського права, господарського 

процесуального права, права інтелектуальної власності; підготовці 

відповідних розділів підручників, навчальних посібників із відповідних 

дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки та 

пропозиції одержані дисертантом у результаті вивчення та аналізу понад 180 

наукових і нормативно-правових джерел, матеріалів судової практики. 

Теоретичні положення і висновки сформульовані дисертантом особисто. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи пропозиції інших авторів мають 

відповідні посилання. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та теоретичні 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також рекомендації 

щодо вдосконалення вітчизняного законодавства обговорювалися на кафедрі 

господарського права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Окремі результати дослідження були оприлюднені в доповідях на 

міжнародних науково-практичних конференціях та практичних заходах: XV 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

інтелектуальної власності» (23 – 27 лютого 2010 р., м. Свалява), XVI 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

інтелектуальної власності» (7 – 10 вересня 2010 р., м. Ялта), під час якої було 

проведено круглий стіл на тему «Судова практика вирішення спорів, 

пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності»; Щорічній 

конференції Української асоціації власників товарних знаків «Сучасні 

тенденції розвитку права інтелектуальної власності щодо торговельних 

марок» (22 – 24 вересня 2010 р., м. Одеса); XVII Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (21 

– 25 лютого 2011 р., м. Львів); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Захист права власності, правове регулювання та судова 

практика» (20 квітня 2011 р., м. Київ); ІІ та ІІІ Форумах України з питань 

конкуренції (27 січня та 8 листопада 2012 р., м. Київ); VII щорічній 

аналітичній конференції «Фармринок України між кризами» (9 – 11 лютого 

2012 р., м. Київ); Всеукраїнській науково-практичній конференції 
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«Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері 

інтелектуальної власності» (18 квітня 2013 р., м. Черкаси); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Верховенство права та правова держава» 

(18 – 19 травня 2013 р., м. Ужгород); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ століття» (26 – 27 

вересня 2013 р., м. Черкаси); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (18 – 19 жовтня 

2013 р., м. Львів); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку» 

(21 березня 2014 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» 

(14 – 15 листопада 2014 р., м. Ужгород).  

Окремі положення дисертації оприлюднювались також під час заходів, 

у яких дисертант брав участь як суддя Вищого господарського суду України, 

що безпосередньо займається розглядом справ щодо об’єктів промислової 

власності, зокрема: під час візитів до Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності та її Центру арбітражу і посередництва, присвячених питанням 

підвищення ефективності заходів запобігання проявам недобросовісної 

конкуренції у сфері промислової власності (28 – 20 травня 2010 р.; 15 – 16 

червня 2011 р., м. Женева); американо-українському семінарі з судового 

розгляду справ щодо порушень інтелектуальної власності (20 – 22 червня 

2012 р., м. Ялта); американо-українських консультаціях з розгляду судових 

справ стосовно порушень прав інтелектуальної власності (22 січня – 02 

лютого 2013 р., м. Вашингтон, округ Колумбія, США); конференції 

Міжнародної організації з підготовки суддів, що присвячувалась підготовці 

посібника з інтелектуальної власності для суддів (здійснюється за підтримки 

програми CLDP) (4 – 7 листопада 2013 р., м. Вашингтон, округ Колумбія, 

США);  у візиті до Королівства Іспанія в рамках реалізації Проекту технічної 

допомоги Європейського Союзу Twinning «Посилення правової охорони та 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні» (8 – 12 лютого 2016 р., 

м. Мадрид, м. Аліканте); американо-українських консультаціях в США з 

розгляду справ про порушення прав інтелектуальної власності (12 – 21 

жовтня 2017 р.,  м. Міннеаполіс, Міннесота; м. Вашингтон, округ Колумбія, 

США). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації знайшли 

відображення у 2 науково-практичних виданнях, 4 наукових фахових 

виданнях, 2 наукових фахових виданнях, що входять до міжнародних 

наукометричних баз, 2 іноземних фахових виданнях, а також у 7 тезах 

наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена метою та предметом дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на 9 підрозділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 187 

сторінок, з них основного тексту 168 сторінок. Список використаних джерел 

включає понад 180 найменувань і займає 19 сторінок. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, зазначено її зв’язок 

із науковими програмами, планами, темами, визначено мету та основні задачі 

дослідження, встановлено об’єкт, предмет і методи дослідження, 

сформульовано положення наукової новизни, представлено практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію 

результатів дослідження. 

Розділ 1 «Господарсько-правова характеристика недобросовісної 

конкуренції і об’єктів промислової власності» складається з трьох 

підрозділів, у яких розкрито співвідношення промислової власності та 

конкуренції, визначено поняття недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності як господарського правопорушення, а також 

встановлено напрями реалізації правової політики у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

У підрозділі 1.1 «Використання об’єктів промислової власності як 

фактор економічної конкуренції» на основі аналізу наявних у науковій 

літературі підходів до визначення понять конкуренції та промислової 

власності доведено, що використання в господарській діяльності об’єктів 

промислової власності є фактором конкуренції. 

Обґрунтовано багатогранність поняття конкуренції, оскільки 

конкуренція з одного боку є чинником, який організовує ринок, а з іншого – 

механізмом реалізації ринкових законів. Конкуренцію віднесено до 

стимулюючих чинників, що впливають на підвищення ефективності 

виробництва, на розвиток вільних ринкових відносин, і відповідно – на 

добробут суспільства в цілому. В той же час, зауважено, що істотний 

стимулюючий вплив на розвиток ринкової економіки відбувається внаслідок 

використання об’єктів промислової власності в господарській діяльності. 

Доведено, що виступаючи в якості економічної категорії, конкуренція 

перебуває під правовим впливом. Останній спричиняє наявність істотної 

уваги до забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. При цьому 

на відміну від монохромних суспільних відносин, що підпадають під 

правовий вплив однієї з галузей права, конкурентне право, а тим більше – у 

сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності, може розглядатися як комплексний правовий інститут, адже вплив 

на цей інститут здійснюють норми господарського та господарського 

процесуального права, цивільного права, права інтелектуальної власності, 

адміністративного права тощо. 

У підрозділі 1.2 «Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів 

промислової власності як господарське правопорушення» встановлено, що 

недобросовісна конкуренція щодо об’єктів промислової власності відповідає 

всім ознакам, які притаманні господарському правопорушенню, а також 

виявлено особливості складу відповідного господарського правопорушення. 

Обґрунтовано визначення недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності як господарського правопорушення, яке полягає у 
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посяганні на ділову репутацію інших суб’єктів господарювання, створенні 

перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції, досягненні 

неправомірних переваг у конкуренції шляхом порушення торгових та інших 

чесних звичаїв використання об’єктів промислової власності у господарській 

діяльності або набуття прав на них суб’єктами господарювання. 

Підкреслено, що у випадках вчинення актів недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності для притягнення суб’єкта 

господарювання до господарської відповідальності достатньо наявності 

неповного (усіченого) складу господарського правопорушення. Натомість 

протиправну поведінку визначено обов’язковим елементом такого 

господарського правопорушення. 

У підрозділі 1.3 «Правова політика у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності» 

досліджено систему джерел та напрямків правової політики у сфері захисту 

від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності.  

Обґрунтовано, що держава, установлюючи правила, які забезпечують 

сприятливі умови розвитку конкурентного середовища, одночасно 

намагається звести до мінімуму негативні наслідки недобросовісних дій, 

упроваджуючи з цією метою до законодавства ознаки недобросовісної 

конкуренції та окреслюючи коло забороненої поведінки у господарській 

діяльності. Саме таким шляхом держава вирішує одне з головних завдань – 

створення належних умов для економічної конкуренції. В свою чергу 

конкурентні відносини підлягають обов’язковому правовому регулюванню, 

оскільки в іншому випадку виконання державних гарантій щодо захисту 

конкуренції у господарській діяльності та недопущення недобросовісної 

конкуренції буде неможливим. Крім того, конкуренція віднесена до сфери 

державних інтересів та сприяє економічній безпеці, що в свою чергу 

викликає необхідність правового регулювання цієї сфери. 

Особливу увагу приділено рівню захисту об’єктів промислової 

власності, який безпосередньо впливає як на інвестиційну привабливість 

держави, так і на її економічний розвиток. Правове регулювання 

конкурентних відносин та захист від недобросовісної конкуренції саме у цій 

сфері в Україні має бути віднесено до пріоритетних напрямків діяльності 

держави. 

Розділ 2 «Види недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності» складається з трьох підрозділів, у яких встановлено 

особливості видів недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності за порядком набуття прав на них, а також розроблено конкретні 

пропозиції щодо протидії недобросовісній реєстрації об’єктів промислової 

власності. 

У підрозділі 2.1 «Недобросовісне використання реєстрованих 

об’єктів промислової власності» досліджено особливості недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності, яким правова охорона 

надається на підставі їх державної реєстрації.  
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Об’єкти промислової власності запропоновано поділити на реєстровані 

і нереєстровані за встановленим порядком набуття прав на них. За 

допомогою такого поділу виявлено особливості правозастосування у справах 

про захист від недобросовісної конкуренції щодо різних об’єктів 

промислової власності за ст. 4 та 6 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», а також виділено недобросовісну реєстрацію в 

окремий вид недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності. 

Наголошено на неможливості ототожнення правомірності 

використання позначення з наявністю зареєстрованих прав на нього. Під 

неправомірним використанням позначень за ст. 4 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» потрібно мати на увазі 

недобросовісність такого використання, а не наявність чи відсутність у 

користувача державної реєстрації позначення. За результатами проведеного 

аналізу норм чинного законодавства доведено, що захист від недобросовісної 

конкуренції може здійснюватися щодо будь-якого реєстрованого об’єкту 

промислової власності, навіть не поданого на державну реєстрацію, адже 

захищається конкуренція, а не тільки інтереси суб’єктів господарювання, які 

забезпечили одержання охоронних документів. 

У підрозділі 2.2 «Недобросовісне використання нереєстрованих 

об’єктів промислової власності» проаналізовано особливості 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, яким 

правова охорона надається на підставі їх використання або визнання 

(комерційні найменування, добре відомі торговельні марки). 

Встановлено, що недобросовісне використання схожих комерційних 

найменувань не завжди є порушенням майнових прав інтелектуальної 

власності, але є актом недобросовісної конкуренції за ст. 4 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції». Використання тотожного 

комерційного найменування повинно розглядатися як порушення майнових 

прав інтелектуальної власності особи, якій воно належить за першістю 

використання. З цього зроблено висновок, що недобросовісне використання 

комерційних найменувань може розглядатися як акт недобросовісної 

конкуренції у разі використання схожого, але не тотожного комерційного 

найменування, або у разі використання комерційного найменування для 

інших товарів та послуг. 

Доведено, що в разі встановлення недобросовісного використання 

добре відомої торговельної марки, недоцільним буде акцентування уваги на 

дослідженні змішування щодо такої торговельної марки, оскільки воно може 

і не відбутися, а спроби змішування будуть заздалегідь приреченими на 

невдачу. Вірним буде дослідження негативних змін лояльності споживачів до 

оригінальних товарів і послуг, якщо такі зміни відбулися або могли відбутися 

в короткостроковій перспективі. Варто також дослідити чи могли дії 

порушника або змодельованої групи таких же порушників у довгостроковій 

перспективі призвести до втрати розрізняльної здатності у добре відомої 

торговельної марки. 
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У підрозділі 2.3 «Недобросовісна реєстрація об’єктів промислової 

власності» з’ясовано, що на сьогоднішній день для недобросовісної 

реєстрації об’єктів промислової власності майже немає жодних законодавчих 

перешкод, що на шляху до Європейського Союзу є зовсім неприпустимим. 

Встановлено, що недобросовісна реєстрація корисних моделей та 

промислових зразків відбувається шляхом подачі на реєстрацію об’єктів, які 

не є новими або належать третім особам, з дотриманням формальних вимог 

до оформлення патентної документації. В свою чергу недобросовісна 

реєстрація торговельних марок полягає у спробі заявника отримати правову 

охорону для позначення, яке є загальновживаним, оманливим чи 

позначеннями третіх осіб (така реєстрація може відбутися, якщо при 

експертизі не було відомо або не взято до уваги відповідні обставини). 

Для протидії недобросовісним реєстраціям об’єктів промислової 

власності замість змін у законодавстві (розширення повноважень 

Апеляційної палати для застосування ст. 15 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» та введення нових складів актів 

недобросовісної конкуренції), які не відповідають чинному законодавству 

про захист від недобросовісної конкуренції, запропоновано застосування 

ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» як 

генерального делікту. Додатково недобросовісну реєстрацію пропонується 

включити до законодавства про охорону прав на об’єкти промислової 

власності як підставу визнання охоронних документів на об’єкти 

промислової власності недійсними. 

Розділ 3 «Інституційні засади протидії та захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності» 

складається із трьох підрозділів, присвячених обґрунтуванню необхідності 

системної протидії та захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності, а також вдосконаленню процедурних та 

процесуальних аспектів розгляду справ про захист від недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності.  

У підрозділі 3.1 «Саморегулювання та самозахист від 

недобросовісної конкуренції» основну ціль саморегулювання господарської 

діяльності визначено як недержавне забезпечення господарського 

правопорядку. Саморегулювання покликане забезпечити господарський 

правопорядок саме там, де державне втручання є неможливим або занадто 

обтяжливим для суб’єктів господарювання. До суб’єктів саморегулювання 

господарської діяльності віднесено господарські та громадські об’єднання, а 

також будь-які інші об’єднання суб’єктів господарювання, об’єднання 

представників інститутів громадянського суспільства.  

Доведено, що процедура погодження правил професійної етики у 

конкуренції з АМКУ лише гальмує саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції та зменшує кількість ініціатив з розробки 

відповідних правил. Тому більш вірною уявляється заміна процедури 

погодження на процедуру повідомлення АМКУ про прийняття правил 

професійної етики у конкуренції. Суб’єкти господарювання не повинні мати 
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адміністративних бар’єрів у розробці та прийнятті документів з питань 

етичної поведінки на ринку. 

Особливу увагу, окрім саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції, приділено самозахисту суб’єктів 

господарювання від недобросовісної конкуренції. Самозахист суб’єктів 

господарювання від недобросовісної конкуренції, на відміну від 

адміністративної та судової форми захисту порушених прав, визнано 

економнішою та ефективнішою формою захисту прав суб’єктів 

господарювання, які порушуються внаслідок вчинення актів недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 
У підрозділі 3.2 «Конкурентне відомство як орган у справах захисту 

від недобросовісної конкуренції» обґрунтовано, що для захисту конкретних 

суб’єктів господарювання або споживачів від недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів промислової власності слід звертатися до судової форми 

захисту (самозахисту), а не адміністративної. 

Встановлено, що АМКУ не захищає конкретних суб’єктів 

господарювання або споживачів від недобросовісної конкуренції. Натомість 

АМКУ захищає конкуренцію на ринку. Якщо акт недобросовісної 

конкуренції, спрямований на конкретних суб’єктів господарювання або 

споживачів, не призводить до відчутного впливу на умови конкуренції на 

всього ринку, то АМКУ відмовить у розгляді їхніх заяв про вчинення щодо 

них актів недобросовісної конкуренції. Це категорично відрізняє процедуру 

захисту від недобросовісної конкуренції в АМКУ та процес захисту від 

недобросовісної конкуренції в господарських судах, де захищаються 

порушені або оспорювані права суб’єктів господарювання. 

Звернуто увагу на асиметричність доказування у процедурі розгляду 

справ про недобросовісну конкуренцію АМКУ. Всі права зі збору та аналізу 

доказів належать до компетенції АМКУ, а суб’єкти господарювання можуть 

лише наводити докази (що не є збиранням доказів) та клопотати, пояснювати 

і подавати міркування з запереченнями щодо доказів, які зібрані та 

проаналізовані АМКУ. Це виключає принцип змагальності з процедури 

розгляду справ АМКУ. 

Наголошено, що удосконалення адміністративної форми захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності має 

відбуватися як шляхом удосконалення матеріальних норм, так і процедурних. 

Це стосується як деталізації процедур розслідування і доказування у справах 

про захист від недобросовісної конкуренції, так і деталізації підстав 

застосування заходів господарської відповідальності за вчинення актів 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

У підрозділі 3.3 «Захист від недобросовісної конкуренції 

господарськими судами» встановлено, що чільне місце у системі захисту 

промислової власності посідає суд, право на звернення до якого кожній особі 

гарантується Конституцією України. Практику господарських судів можна 

ототожнювати з індикатором економічного стану країни, адже через призму 

судових рішень, які приймаються господарськими судами, можна виявити 
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основні тенденції розвитку економіки і виявити проблеми, що у ній 

виникають. Стосується це будь-яких сфер господарської діяльності, зокрема і 

сфери промислової власності. Відповідно, питанням якості правосуддя у 

спорах між суб’єктами господарювання, які виникають із недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності, має приділятися істотна 

увага. 

Зроблено висновок про необхідність постійного удосконалення ролі 

судових органів у процесі розв’язання досліджуваної категорії господарських 

спорів. У зв’язку з необхідністю правового тлумачення законодавчого масиву 

у сфері економічної конкуренції, промислової власності, а також численних 

ділових звичаїв, правил етики тощо судді, що розглядають такі спори, мають 

відповідати високим професійним вимогам, що дозволять їм кваліфіковано 

розв’язувати відповідні спори. Крім того, слід зазначити й про необхідність 

подальшого напрацювання національного досвіду із метою підвищення 

ефективності його застосування у сфері конкурентних відносин. А також про 

необхідність подальшого теоретичного обґрунтування напрямків розвитку 

практики застосування чинного законодавства України і шляхів його 

удосконалення у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності. У практичній площині необхідним є 

удосконалення чинної законодавчої бази та правозастосування наявних 

правових норм у сферах промислової власності та конкурентного права, 

зокрема, стосовно припинення недобросовісної конкуренції у вигляді 

недобросовісного використання та недобросовісної реєстрації об’єктів 

промислової власності. 

 

ВИСНОВКИ 

 У дисертації здійснено комплексне теоретико-прикладне 

дослідження господарсько-правових аспектів недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів промислової власності в Україні, що дало змогу зробити 

науково-обґрунтовані висновки, основними серед яких є: 

 добросовісне та недобросовісне використання об’єктів промислової 

власності є факторами економічної конкуренції. Добросовісне використання 

об’єктів промислової власності позитивно впливає на розвиток економічної 

конкуренції, а тому суб’єкти господарювання не повинні зазнавати в цьому 

будь-яких перешкод. Недобросовісне використання об’єктів промислової 

власності негативно впливає на розвиток економічної конкуренції, а тому 

відповідні дії повинні заборонятися; 

 об’єкти промислової власності поділено на реєстровані та 

нереєстровані. До реєстрованих відносяться об’єкти промислової власності, 

яким правова охорона надається на підставі їх державної реєстрації 

(торговельні марки, промислові зразки, винаходи, корисні моделі, 

кваліфіковані зазначення походження товарів). Нереєстрованими, відповідно, 

є об’єкти промислової власності, яким правова охорона надається на підставі 
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їх використання або визнання (комерційні найменування, добре відомі 

торговельні марки); 

 для захисту від недобросовісного використання реєстрованого 

об’єкту промислової власності його державна реєстрація не має 

вирішального значення, але потребує з’ясування питання охороноздатності 

такого об’єкту промислової власності на момент його першого використання 

(введення в господарський оборот). Недобросовісна реєстрація об’єкту 

промислової власності не є підставою для звільнення від відповідальності за 

недобросовісне використання об’єктів промислової власності; 

 виділено такі спільні ознаки саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції як: 1) тривала та безперервна діяльність, 

активність якої зумовлюється інтенсивністю вчинення актів недобросовісної 

конкуренції та зацікавленістю представників певної галузі економіки (виду 

господарської діяльності) у протидії недобросовісній конкуренції; 

2) суб’єктами виступають господарські та громадські об’єднання, а також 

будь-які інші об’єднання суб’єктів господарювання, об’єднання 

представників інститутів громадянського суспільства. Органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування можуть лише їм сприяти; 

3) спільні цілі та завдання учасників відповідних об’єднань, які пов’язані між 

собою галуззю економіки (видом господарської діяльності) та/або спільними 

інтересами; 4) протидія недобросовісній конкуренції, хоч і декларується як 

одна з основних цілей або як одне з основних завдань, але вони не є 

визначальними в діяльності суб’єктів саморегулювання. Протидія 

недобросовісній конкуренції зумовлена суто практичними потребами 

учасників відповідних об’єднань, а не волонтерськими бажаннями досягти 

ідеалів добросовісності в певній галузі економіки (виді господарської 

діяльності); 5) безпосереднім втіленням саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції є обговорення проблемних питань в будь-яких 

форматах, формування рекомендацій, вибудовування діалогу з органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, прийняття етичних 

кодексів, моніторинг ринків, приймання та розгляд скарг тощо. 

Саморегулювання у сфері протидії недобросовісній конкуренції – це активна 

діяльність з протидії недобросовісній конкуренції для досягнення цілей або 

завдань суб’єктів саморегулювання господарської діяльності, яким 

перешкоджає недобросовісна конкуренція; 

 у разі звернення суб’єкта господарювання або суб’єкта 

саморегулювання за захистом від недобросовісної конкуренції до 

господарського суду (в подальшому – Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності), позивач повинен не тільки констатувати межі товарного ринку, на 

якому було вчинено акт недобросовісної конкуренції, а й надати переконливі 

докази правильності визначення таких меж. Суд повинен повно і всебічно 

оцінити такі докази. Дослідження тільки факту недобросовісної конкуренції 

або можливості настання передбачених наслідків недостатньо для 

визначення розміру шкоди, завданої актом недобросовісної конкуренції. 
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Потребують визначення межі ринку, на якому було вчинено акт 

недобросовісної конкуренції. Це дозволить дати об’єктивну оцінку наслідкам 

акту недобросовісної конкуренції для визначення розміру шкоди, яка була 

завдана або завдається добросовісним конкурентам шляхом 

недобросовісного використання чи недобросовісної реєстрації їх об’єктів 

промислової власності. Для ефективного судового захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, суд 

повинен повно і всебічно оцінювати докази, які подаються сторонами та 

іншими учасниками судового процесу для: 1) визначення ринку та його меж; 

2) встановлення охороноздатності об’єкта промислової власності; 

3) розрахунку шкоди, завданої позивачу актом недобросовісної конкуренції 

відповідача; 

 відсутність в господарському законодавстві вказівок на зумовленість 

сучасної конкуренції промисловою власністю дозволяє зробити висновок про 

необхідність доповнення ГК України такими положеннями: статтю 154 ГК 

України доповнити частиною 3 «За недобросовісне використання у 

господарській діяльності прав інтелектуальної власності винні особи несуть 

відповідальність, встановлену законодавством про захист від недобросовісної 

конкуренції» та частиною 4 «Досягнення переваг у конкуренції, пов’язаних з 

добросовісним використанням у господарській діяльності прав 

інтелектуальної власності, не тягне за собою відповідальність, передбачену 

цим Кодексом та іншими законами». Існує потреба також доповнення 

Законів України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про 

охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на винаходи і 

корисні моделі» ще однією підставою для визнання охоронних документів 

недійсними, а саме – недобросовісною реєстрацією відповідних об’єктів 

промислової власності. Для поширення дії статті 6 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» на нефункціональний зовнішній 

вигляд винаходів (корисних моделей) необхідно частину 3 викласти в такій 

редакції: «Дія цієї статті не поширюється на товари, зовнішній вигляд яких 

має правову охорону як об'єкт права інтелектуальної власності». Також 

потребує приведення у відповідність до статті 5 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», ГК України, ЦК України термінологія статей 6 та 25 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», зокрема, замінити 

термін «виріб» на «товар» у відповідних відмінках. В Законі України «Про 

захист економічної конкуренції» процедуру погодження слід замінити на 

процедуру повідомлення АМКУ про прийняття правил професійної етики у 

конкуренції. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів 

промислової власності: господарсько-правовий аспект. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне 

право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертація є комплексним та системним дослідженням у сфері захисту 

від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, яке 

розкриває інституційні засади протидії та захисту від недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності, спрямоване на пошук 

оптимальних шляхів удосконалення національного законодавства, 

підвищення ефективності правозастосування та якості судочинства у цій 

сфері.  

В дисертації представлена господарсько-правова характеристика 

недобросовісної конкуренції і об’єктів промислової власності. 

Проаналізовано види недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності, а саме: недобросовісне використання реєстрованих 
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об’єктів промислової власності, недобросовісне використання 

нереєстрованих об’єктів промислової власності та недобросовісна реєстрація 

об’єктів промислової власності. Окрему увагу приділено саморегулюванню 

та самозахисту від недобросовісної конкуренції. 

Положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері; у сфері правотворчості; 

у навчальному процесі. 

Ключові слова: конкуренція, добросовісна конкуренція, 

недобросовісна конкуренція, промислова власність, саморегулювання, 

самозахист, адміністративний захист, судовий захист. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Львов Б. Ю. Недобросовестная конкуренция касательно объектов 

промышленной собственности: хозяйственно-правовой аспект. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.04 – хозяйственное право; хозяйственно-

процессуальное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация представляет собой комплексное и системное 

исследование в области защиты от недобросовестной конкуренции в 

отношении объектов промышленной собственности, раскрывает 

институциональные основы противодействия и защиты от недобросовестной 

конкуренции в отношении объектов промышленной собственности, 

направленная на поиск оптимальных путей совершенствования 

национального законодательства, повышение эффективности 

правоприменения и качества судопроизводства в этой сфере. 

В диссертации представлена хозяйственно-правовая характеристика 

недобросовестной конкуренции и объектов промышленной собственности. 

Проанализированы виды недобросовестной конкуренции касательно 

объектов промышленной собственности, а именно: недобросовестное 

использование регистрируемых объектов промышленной собственности, 

недобросовестное использование нерегистрируемых объектов 

промышленной собственности и недобросовестная регистрация объектов 

промышленной собственности. Особое внимание уделено 

саморегулированию и самозащите от недобросовестной конкуренции. 

Ключевые слова: конкуренция, добросовестная конкуренция, 

недобросовестная конкуренция, промышленная собственность, 

саморегулирование, самозащита, административная защита, судебная 

защита. 
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ABSTRACT 

 

Lvov B. Yu. Unfair competition with respect to industrial property 

objects: economic and legal aspects. – Qualifying scientific work on the right of 

manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.04 – 

Economic law; Economic and Procedure law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is a comprehensive and systematic research in the field of 

protection against unfair competition with respect to industrial property objects, 

which reveals the institutional principles of counteraction and protection against 

unfair competition with respect to industrial property objects, aimed at finding the 

best ways to improve the national legislation, increase the efficiency of law 

application and quality of judicial proceedings in this area. Scientific novelty of the 

obtained results is specified in the theoretical positions and conclusions, the most 

important of which are as follows: 

First proposed: the author's definition of the notion of unfair competition 

with respect to industrial property objects as an economic offense is formulated, 

which consists in encroachment upon the business reputation of other economic 

entities, creation of obstacles for economic entities in the process of competition, 

achievement of unlawful advantages in competition by violation of trade and other 

honest customs by the use of industrial property objects in economic activity or 

registration industrial property objects by economic entities; distinguished the 

types of unfair competition with regard to industrial property objects by the 

objective side of an economic offense : 1) unfair use of registered industrial 

property objects; 2) unfair use of unregistered industrial property objects; 3) unfair 

registration of industrial property objects; it is grounded that for the effective 

judicial protection against unfair competition with respect to industrial property 

objects, the court must fully and comprehensively evaluate the evidence submitted 

by the parties and other participants in the litigation for: 1) market research and its 

scope; 2) establishment of the lawful of the object of industrial property; 

3) determine the amount of damage caused by an act of unfair competition; etc.  

Improved: the division of industrial property objects into registered and 

unregistered ones by assigning well-known trademarks to unregistered industrial 

property objects; definition of self-regulation of economic activity in combating 

unfair competition in terms of what it has carried out to achieve the goals or 

objectives of self-regulation of economic activity, which obstacles unfair 

competition; etc.  

Got further development: provisions on the need to implement a balanced 

law policy in the field of protection against unfair competition with respect to 

industrial property objects, in particular, in the following specific areas: 1) the 

prohibition of unfair competition in all its manifestations, the education of society 

in the spirit of economic freedom and intolerance to any dishonest way of 

conducting economic activity; 2) the creation of the necessary conditions for the 

development of inventions and the attraction of industrial property to production 
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processes, as well as the maintenance of humanity and justice in this field; 

3) protection of economic entities and customers from any abuses committed 

through the use of gained industrial property; etc.  

Research’s provisions, conclusions and recommendations can be used: in the 

research and practice field; in lawmaking; in the educational process.  

Keywords: competition, fair competition, unfair competition, industrial 

property, self-regulation, self-defense, administrative protection, judicial 

protection. 


