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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. Наукова новизна одержаних 

результатів конкретизується в теоретичних положеннях та висновках, найбільш 

важливими з яких є такі: 

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; 
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- 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; тощо. 

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; тощо. 

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; тощо. 

Положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції можуть 

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

навчальному процесі. 



4 

Ключові слова: конкуренція, добросовісна конкуренція, недобросовісна 

конкуренція, промислова власність, саморегулювання, самозахист, 

адміністративний захист, судовий захист. 

Список публікацій здобувача 

Статті у науково-практичних виданнях України: 

1. Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція у сфері промислової власності 

(деякі питання судового захисту порушених прав). Господарське судочинство. 

Судова практика у господарських справах. 2011. № 1 (45). С. 19 - 25. 

2. Львов Б. Ю. Деякі питання судового розгляду господарських справ, 

пов’язаних з недобросовісною конкуренцією. Слово Національної школи суддів 

України. 2013. № 2 (3). С. 39 - 47. 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

3. Львов Б. Ю. Особливості застосування конкурентного законодавства 

України у сфері промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2013. № З (71). C. 69 - 75. 

4. Львов Б. Ю. Недобросовісна конкуренція як господарське 

правопорушення: підходи теорії та практики. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2013. № 6 (74). С. 62 - 68. 

5. Львов Б. Ю. До питання про форми недобросовісної конкуренції у сфері 

промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 2 

(76). С. 38 - 45. 

6. Львов Б. Ю. Недобросовісне використання добре відомих торговельних 

марок та комерційних найменувань. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2017. № 1 (104). С. 104 - 

107. 

Статті у наукових фахових виданнях України, що входять до міжнародних 

наукометричних баз: 

7. Львов Б. Ю. Запровадження європейських стандартів економічної 

конкуренції до сфери промислової власності. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2014. № 6 (80). С. 109 - 117. 



5 

8. Львов Б. Ю. Недобросовісна реєстрація об’єктів промислової власності. 

Адміністративне право і процес. 2017. № 2 (20). С. 116 – 127. 

Статті в іноземних фахових виданнях: 

9. Львов Б. Ю. Защита от недобросовестной конкуренции в сфере 

промышленной собственности: теоретические аспекты. Legea si Viata. 2013. № 12 

(4). С. 38 - 42. 

10. Львов Б. Ю. Недобросовісне використання реєстрованих об’єктів 

промислової власності. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 7 (13). С. 40 - 

49. 

Тези доповідей за матеріалами науково-практичних конференцій: 

11. Львов Б. Ю. Деякі питання розгляду господарськими судами України 

справ у спорах, пов’язаних із недобросовісною конкуренцією у сфері промислової 

власності. Актуальні проблеми інтелектуальної власності : мат. XVII міжнар. 

наук.-практ. конф. (Львів, 21 - 25 лют. 2011 р.). Львів. 2011. С. 199 - 205. 

12. Львов Б. Ю. Удосконалення національного досвіду застосування 

конкурентного законодавства у сфері промислової власності. Вітчизняний та 

світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності : зб. наук. пр. за мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 17 - 18 квіт. 

2013 р.). Черкаси. 2013. С. 69 - 72. 

13. Львов Б. Ю. Конкуренція як правове явище. Верховенство права та 

правова держава : мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 18 - 19 трав. 2013 

р.). Ужгород. 2013. С. 80 - 82. 

14. Львов Б. Ю. Конкуренція як економічна та правова категорія: питання 

теорії. Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права : мат. міжнар. 

наук.-практ. конф. (Львів, 18 - 19 жовт. 2013 р.). Львів. 2013. С. 43 - 45. 

15. Львов Б. Ю. До питання про об’єкт господарського правопорушення при 

недобросовісній конкуренції у сфері промислової власності. Актуальні питання 

інтелектуальної власності та інноваційного розвитку : мат. II міжнар. конф. 

(Харків, 21 бер. 2014 р.). Харків. 2014. С. 52 - 55. 



6 

16. Львов Б. Ю. Міжнародні та національні підходи до недобросовісної 

конкуренції у сфері промислової власності. Проблеми гармонізації законодавства 

України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського 

союзу : мат. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 вер. 2014 р.). Київ. 2014. С. 103 

- 107. 

17. Львов Б. Ю. Форми недобросовісної конкуренції у сфері промислової 

власності. Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : мат. 

міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 14 - 15 лист. 2014 р.). Ужгород. 2014. С. 104 

- 107. 

 

 

 

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 
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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 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.  
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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.  
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ВСТУП 

 

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 
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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 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 вересня 2012 року та відповідає за напрямом 

розв’язуваних проблем завданням, визначеним Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020», затвердженою Указом Президента України № 5/2015 від 12 

січня 2015 року. 

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 
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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, 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). 
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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 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 
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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 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 
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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 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. 
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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 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; 
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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 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 
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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 «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).  
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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 
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них основного тексту 168 сторінок. Список використаних джерел включає понад 

180 найменувань і займає 19 сторінок. 
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РОЗДІЛ І. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ І ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

1.1. Використання об’єктів промислової власності як фактор 

економічної конкуренції 

Поняття конкуренції є багатогранним, адже конкуренція з одного боку є 

чинником, який організовує ринок, а з іншого - механізмом реалізації ринкових 

законів. У будь-якому випадку конкуренція відноситься 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 істотний стимулюючий вплив на розвиток ринкової економіки 

відбувається внаслідок активного використання об’єктів промислової власності в 

господарській діяльності. Так, використання патентної системи дозволяє 

прискорити інноваційні процеси, підвищити конкурентоспроможність, захистити 

інноваційні технології тощо. 

Виступаючи в якості економічної категорії, конкуренція перебуває під 

правовим впливом. Це спричиняє наявність значної уваги з боку як економістів, 

так і юристів, до проблем 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 – захист 

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, митного, адміністративного 

права тощо. 

Комплексний характер такого впливу визнаний як практикою 

правозастосування, так і судовою практикою, однак він не знаходить належного 

відображення в існуючих наукових дослідженнях. Численні роботи, присвячені 

конкурентному середовищу, не розкривають при цьому належним чином 
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проблематики захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності. Попри те, що у світовій практиці ці питання постійно 

перебувають під пильною увагою професійної спільноти. Тим паче, що світова 

практика може дати відповіді на багато питань практичного і нормотворчого 

характеру, які виникають на сучасному етапі перед українським суспільством у 

розбудові конкурентного економічного інвестиційно привабливого середовища. 

Говорячи про поняття економічної конкуренції необхідно в першу чергу 

звернути увагу на наступне. 

Установлюючи правила, що забезпечують сприятливі умови розвитку 

конкурентного середовища, держава одночасно намагається звести до мінімуму 

негативні наслідки недобросовісних діянь, 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. 

Водночас при створенні таких умов економічної конкуренції держава має 

враховувати, зокрема, відмінності у розумінні конкуренції, що існують в 

економічній та правовій сферах. Так, в юридичній та економічній науці існує 

чимало поглядів, далеко не завжди одностайних, щодо розуміння конкуренції. 

Так, ще у 50-ті роки ХХ ст. нобелевський лауреат в галузі економіки Дж. 

Дж. Стігллер вивів 5 основних умов конкуренції із праці Адама Сміта, а саме: 

(1) конкуренти повинні діяти незалежно, а не в змові; (2) число конкурентів, 

потенційних або вже наявних, повинна бути достатньою, щоб виключити 

надприбутки; (3) економічні одиниці повинні мати достатні знання про ринкові 

можливості; (4) повинна бути свобода (від соціальних обмежень) діяти у 

відповідності з цими знанням; (5) потрібно достатньо часу, щоб напрямок і обсяг 

потоку ресурсів стали відповідати бажанням власників [149, с. 301]. 

На противагу такому підходу, американський дослідник конкуренції 

М. Портер, виділяє п'ять основних конкурентних сил, які визначають рівень 

конкуренції: (1) загроза появи товарів-замінників; (2) загроза входження на ринок 
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нових учасників; (3) ринкова влада постачальників; (4) ринкова влада споживачів; 

(5) внутрішньогалузева конкуренція [78]. 

При визначенні поняття «економічної конкуренції» важливо враховувати, 

що безпосереднього зв'язку конкуренції з бажанням встановити контроль на 

ринку за допомогою об’єктів промислової власності не існує, оскільки такого 

контролю не завжди можна досягти. Натомість можна стверджувати, що завжди 

присутнє бажання увійти на ринок, отримати сприятливі об’єкти промислової 

власності для ведення свого бізнесу. 

О. В. Безух обґрунтовує поняття економічної конкуренції в розумінні 

економічної свободи як закріпленого законодавством принципу регулювання 

господарських відносин, гарантію держави щодо дотримання господарського 

правового порядку, створеного на ринкових засадах, що забезпечує свободу 

доступу на ринки, свободу економічної діяльності, надання можливості 

здійснювати підприємницьку діяльність у межах, визначених законом, та захист 

споживача [12, с. 4]. 

В. С. Лук’янець зазначає, що поняття конкуренції визначається за 

допомогою двох основних напрямів: (1) із зовнішнього або суб’єктивного боку – 

як змагальність самостійних суб’єктів підприємництва з метою залучення 

споживчого попиту; та (2) з об’єктивного боку – як механізм реалізації ринкової 

економіки, конкуренція капіталів та ефективний спосіб господарювання [72, 

с. 13]. 

Вищенаведене свідчить, що конкуренцію можна розглядати у широкому та 

у вузькому сенсі. У широкому сенсі конкуренція характеризується тим, що 

представляє собою механізм змагання суб’єктів господарювання за досягнення 

економічних результатів.  

Натомість у вузькому значенні конкуренція представляє собою процес 

досягнення переваг на ринку з використанням різних методів, до яких відносяться 

як законні методи (впровадження нових технологій та засобів індивідуалізації), 

так і незаконні методи (недобросовісне використання і реєстрація об’єктів 

промислової власності). Саме таке бачення економічної конкуренції відображено 
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у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», яка визначає 

дане поняття як змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття 

завдяки власним досягнення переваг над іншими суб’єктами господарювання 

внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати 

між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не 

може визначати умови обороту товарів на ринку [120]. 

Конкуренція як невід’ємна частина існування та розвитку господарських 

відносин одночасно є економічною та правовою категорію. Дуалістичність 

природи даного інституту має враховуватись при законодавчому регулюванні 

конкурентних відносин. 

В свою чергу інтелектуальна власність також постає в економічному та 

правовому вимірі. Її можна розглядати як економічне благо, так і як особливий 

об’єкт правового регулювання. 

На сьогодні інтелектуальну власність переважно пропонують ділити на 

чотири групи: (1) об’єкти авторського права і суміжних прав; (2) об’єкти 

патентного права; (3) об’єкти права інтелектуальної власності, які є позначеннями 

(фірмові найменування, торговельні марки та географічні зазначення); 

(4) нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності (наукові відкриття, 

комерційна таємниця, топографії інтегральних мікросхем, сорти рослин і пороти 

тварин, раціоналізаторські пропозиції) [99, с. 39]. 

Відповідно до статті 2 Конвенції про заснування ВОІВ, інтелектуальна 

власність включає права, що належать до: літературних, художніх і наукових 

творів; виконавської діяльності артистів, звукозапису, радіо- і телевізійних 

передач; винаходів у всіх галузях людської діяльності; промислових зразків; 

торговельних марок, фірмових найменувань і комерційних позначень; захисту від 

недобросовісної конкуренції, а також усі інші права, які мають відношення до 

інтелектуальної діяльності у промисловій, науковій, літературній та художній 

галузях [58]. 

Подібним чином поняття інтелектуальної власності закріплено і у статті 1 

Договору до Енергетичної Хартії, підписаного у Лісабоні 17 грудня 1994 року, 
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згідно якого це поняття включає авторські та суміжні права, товарні знаки, 

географічні вказівки, промислові креслення, патенти, проекти топології 

інтегральних мікросхем й охорону необнародуваної інформації [35]. 

О. Д. Святоцький зазначає, що відповідно до міжнародних конвенцій 

результати інтелектуальної діяльності уже давно поділяють на дві основні групи: 

твори літератури і мистецтва, або літературно-художня власність, і технічні 

творчі витвори, або промислова власність. Звідси і поділ творчості: літературно-

художня і науково-технічна творчість. Зазначені групи видів творчості 

об'єднували і об'єднують широке коло окремих видів інтелектуальної, творчої 

діяльності [98, с. 27]. 

В. С. Дроб'язко та Р. В. Дроб'язко в свою чергу підкреслюють, що 

інтелектуальну власність слід відрізняти від промислової, яка, будучи складовою 

першої, характеризується тим, що її об'єкти знаходять застосування у виробничій 

діяльності (винаходи, промислові зразки тощо). Необхідність спеціальної 

реєстрації об'єктів промислової власності зумовлена тим, що для них на відміну 

від творів, які охороняє авторське право і для яких переважне значення має форма 

втілення, важливіший зміст. Якщо форма твору унікальна і за загальним правилом 

не може бути відтворена іншою особою, то об'єкти промислової власності можуть 

створити незалежно одна від одної кілька осіб. У зв'язку з цим необхідна 

реєстраційна система, яка засвідчила б першість творця. Охоронні документи 

(патент, свідоцтво) діють протягом певного строку, за закінченням якого об'єкти 

промислової власності стають суспільним надбанням, тобто їх можна 

використовувати без згоди правоволодільця і без виплати винагороди. Разом із 

тим, деякі права (наприклад, право на позначення найменування товару) не мають 

часових обмежень [37, с. 15 – 16]. 

Згідно з частиною другої статті 1 Паризької конвенції про охорону 

промислової власності від 20 березня 1883 року до об’єктів промислової власності 

відносяться винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи 
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найменування місця походження. Додатковим об’єктом охорони промислової 

власності визначається припинення недобросовісної конкуренції [90]. 

Зауважимо, що наведений перелік об’єктів промислової власності 

зустрічається в законодавстві України з іншими назвами: товарні знаки та знаки 

обслуговування називаються знаками для товарів і послуг або торговельними 

марками; фірмові найменування називаються комерційними найменуваннями; 

вказівки про походження чи найменування місця походження називаються як 

зазначення походження товарів (просте або кваліфіковане) або географічні 

зазначення (кваліфіковане зазначення походження товарів). 

Об’єкти промислової власності та об’єкти інтелектуальної власності 

співвідносяться між собою як частина та ціле. Всі об’єкти промислової власності 

є об’єктами інтелектуальної власності. 

Виходячи з розуміння ролі та значення об’єктів промислової власності для 

розбудови сучасної конкурентоздатної економіки України можна стверджувати, 

що забезпечення захисту об’єктів промислової власності та недопущення 

недобросовісної конкуренції виступають однією з визначальних сфер правового 

регулювання. Відповідно, забезпечення належного правового рівня регулювання 

захисту від недобросовісної конкуренції, а головне – підвищення рівня 

правозастосування та забезпечення належного захисту об’єктів промислової 

власності, як за допомогою адміністративних, так і судових органів (в особі 

господарських судів, а в подальшому - Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності), має розглядатися як пріоритетне завдання України на сучасному етапі. 

Очевидно, що поряд із ринками засобів праці, природних ресурсів, 

фінансових ринків, різноманітних товарних ринків тощо, сьогодні існує і ринок 

інтелектуальної власності. Двигуном даного, як і будь-якого іншого ринку, 

виступає саме конкуренція. 

С. В. Мочерний та інші зауважують, що як і в категорії «економічна 

власність», в інтелектуальній власності також необхідно виділити кількісну й 

якісну сторони. У першому випадку – це різні об'єкти інтелектуальної власності 

(патенти, ліцензії, проекти, «ноу-хау», програми математичного забезпечення, 
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наукові прогнози тощо). У другому – відносини, які виникають і розвиваються 

між людьми з приводу створення і привласнення названих об'єктів власності [88, 

с. 150]. Дане твердження не зовсім чітко ідентифікує об’єкти промислової 

власності, втім дозволяє надати вірну економічну оцінку об’єктам промислової 

власності, які здійснюють безпосередній вплив на економічну конкуренцію. 

Важливо, що у практиці як Антимонопольного комітету України, так і 

господарських судів, у тому числі ВГСУ, поняття промислова власність 

вживалося у традиційному розумінні, прийнятому у праві інтелектуальної 

власності. Дійсно, дане поняття «промислова власність» є досить умовним, 

оскільки безпосередньо в промисловості застосовують в основному винаходи, 

корисні моделі та промислові зразки, які на відміну від сфери матеріального 

виробництва (товари, промислова продукція) об’єктивуються в описах, 

розрахунках, кресленнях, що можуть бути тиражовані та передані в промислове 

виробництво. Знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, географічні 

зазначення походження товарів, що відносяться до об’єктів промислової 

власності, становлять інтерес передусім для комерційних цілей. Термін 

промислова власність використовують тому, що винаходи, корисні моделі, 

промислові зразки, знаки для товарів і послуг тощо оцінюються передусім з 

позицій промислової значущості, економічної ефективності, отримання прибутку 

під час їх використання у виробничій діяльності [47, с. 25]. 

Об'єкти промислової власності в розвинених країнах цінуються вище, ніж 

природні багатства, інновації вище, ніж інвестиції, у пріоритетах факторів 

економічного зростання. Світовий досвід доводить, що результативна система 

охорони об’єктів промислової власності має стати дієвим інструментом або навіть 

основним інструментом розвитку промисловості шляхом нарощування запасів 

технологічних знань та їх обміну між країнами. Саме на таких позиціях 

неодноразово наголошували при обговоренні проблем інтелектуальної власності в 

Україні, зокрема, на парламентських слуханнях 21 березня 2007 року, 

присвячених проблемам захисту прав інтелектуальної власності, на яких 

підкреслювалося, що вирішення проблем правової охорони інтелектуальної 
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власності в сучасному світі відбувається в умовах, коли в основному вже 

сформувалася глобальна система регулювання охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності з центральним місцем у ній ВОІВ та СОТ [132]. Базові 

характеристики цієї глобальної системи мають бути враховані будь-якою країною 

світу, що намагається реалізувати інноваційну модель розвитку економіки. 

Зрозуміло, що зазначені характеристики мають бути запозичені, із врахуванням 

національних інтересів, й Україною, адже Україна є і членом СОТ із 2008 року.  

Продовжилося дане обговорення 5 жовтня 2009 року на виїзних слуханнях 

Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, які були присвячені 

темі промислової власності в інноваційній економіці України та розгляду питань 

ефективності застосування законодавства та державного регулювання [117]. 

Доцільно зазначити, що шляхи удосконалення правової охорони й захисту 

об’єктів інтелектуальної власності, у тому числі і в частині попередження 

недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності або припинення 

відповідних господарських правопорушень знайшли відображення у 

національних документах, що стосувалися безпосередньо напряму інноваційної 

сфери розвитку України. Саме інноваційна економіка була визнана вагомою 

складовою економіки знань разом з наукою й освітою, що становить ту частину 

знань, яка здатна до комерціалізації та введення їх у ринковий обіг [147, с. 71]. 

Підтвердженням вищезазначеного слугують матеріали парламентських слухань 

«Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації» 

(20 червня 2007 року) [133], а також «Стратегія інноваційного розвитку України 

на 2010 – 2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» (17 червня 2009 року) 

[150]. 

Отже, об’єкти інтелектуальної власності є конкурентним локомотивом 

національної економіки, а об’єкти промислової власності її двигуном. 

Використання в конкурентному змаганні об’єктів промислової власності можна 

розглядати як фактор економічної конкуренції. 

Сьогодні вже ні у кого не викликає сумнівів твердження, що законодавство, 

яке встановлює правила конкуренції та стоїть на захисті прав суб’єктів 
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господарювання у цій площині, вважається одним із найважливіших важелів 

впливу на економіку як на національному, так і глобалізаційному рівнях. 

Підтвердженням даного висновку слугує той факт, що відповідні закони, якими 

встановлюються правила економічної конкуренції та механізми захисту від 

протиправних діянь, у тому числі й в частині недопущення недобросовісної 

конкуренції, існують у понад як ста країнах світу, зокрема – майже в усіх 

економічно розвинених країнах. 

Водночас в Україні законодавче регулювання економічної конкуренції є 

молодим порівняно з іншими видами законодавства. Певною мірою 

законодавство у сфері економічної конкуренції розвивалося виходячи з практики 

суб’єктів господарювання, що діяли на ринку, особливо у контексті використання 

ними об’єктів промислової власності. 

Так, академік В. К. Мамутов розглядав антимонопольно-конкурентне 

законодавство як підгалузь або інститут господарського законодавства, яке деякі 

західні дослідники називають «економічною конституцією» або «конституцією 

ринкової економіки». На думку В. К. Мамутова, публічно-правовий характер цієї 

частини господарського законодавства не викликає сумнівів. І в ЄС, і в Україні 

вона розглядається як важлива структурна складова господарського права та 

впливає на публіцизацію інших його структурних підрозділів [73, с. 87]. 

Незважаючи на насичення публічно-правовими нормами слід погодитись із 

позицією, що антимонопольно-конкурентне законодавство слід відносити саме до 

господарського права та господарського законодавства. 

Господарське право, на думку О. М. Вінник є комплексною галуззю права, в 

якій зібрані правові норми основних галузей права, приурочені до одного 

предмета правового регулювання – господарської діяльності. Саме як комплексна 

галузь права господарське право регулює господарські аспекти економічної 

конкуренції та недобросовісної конкуренції як її фактичного антиподу [23, c. 51]. 

Для дослідження місця недобросовісної конкуренції в системі 

господарських правопорушень необхідно проаналізувати поняття та ознаки 

недобросовісної конкуренції та встановити, яким чином віднесення даної 
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категорії саме до господарського права впливає на правове регулювання 

недобросовісної конкуренції. Крім того, вважаємо за доцільне в подальшому 

проаналізувати і господарсько-процесуальні засади захисту від недобросовісної 

конкуренції з метою визначення обставин, які повинен встановити суд при оцінці 

та дослідженні доказів. 

Захист конкурентного середовища є одним з вихідних питань, що знайшли 

закріплення в якості гарантій у Конституції України [62]. На розвиток 

конституційних гарантій прийнято значний блок законодавчих актів, створено 

правовий механізм, який має забезпечити якісний розвиток конкурентного 

середовища в країні. Міжнародні зобов’язання, взяті на себе Україною у цій 

частині, також вимагають створення конкурентного середовища, в якому б 

гарантувалися рівні можливості для національних та іноземних суб’єктів 

господарювання. Такий підхід випливає, щонайменше, із Паризької конвенції про 

охорону промислової власності та відповідає принципам Угоди про торговельні 

аспекти захисту прав інтелектуальної власності [90 ; 158]. Поряд із цим, Україна 

взяла на себе зобов’язання [156] у частині забезпечення гармонізації 

національного законодавства із законодавством Європейського Союзу [60] у 

різних галузях національного законодавства, у тому числі й законодавства у сфері 

інтелектуальної власності, а також конкурентного законодавства. 

Як вже зазначалось, конкуренція визначається як врегульована нормами 

права змагальність між суб’єктами господарювання одночасно діючими в межах 

одного товарного ринку, спрямована на отримання підвищеного прибутку та 

збільшення власної долі ринку, що обмежує можливості кожного з них впливати 

на загальні умови обігу товарів [175, с. 12 – 13]. 

Значною мірою із визначенням конкуренції перетинаються та в цілому 

випливають висловлювані в юридичній літературі підходи до визначення поняття 

недобросовісної конкуренції. Так, недобросовісну конкуренцію визначають як 

антиконкурентні дії суб’єктів господарювання чи бездіяльність, пов’язані з 

порушенням чинного законодавства, торгових правил та звичок, прав на 

інтелектуальні продукти, вимог добропорядності і справедливості шляхом 
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вчинків, здатних викликати змішування відносно підприємства, продукції або 

діяльності конкурента, ввести громадськість в оману, дискредитувати конкурента. 

Саме на такому визначенні зупинився у своїх дослідженнях О. В. Безух у процесі 

розкриття особливостей захисту від недобросовісної конкуренції у сфері 

промислової власності. При цьому під самим захистом від недобросовісної 

конкуренції автор пропонує розглядати врегульовану законом діяльність держави, 

її органів і посадових осіб, що контролюють процес конкуренції, учасників 

конкуренції, спрямовану на встановлення елементів матеріально-правового 

відношення, що виникло внаслідок порушення конкуренції, правил та інших 

чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, припинення недобросовісної 

конкуренції та притягнення винних до відповідальності [10, с. 5]. 

Дослідники-економісти у своїх роботах підкреслюють, що «недобросовісна 

конкуренція є об'єктивним, історично зумовленим феноменом ринкових відносин, 

яка ведеться у формах цінової і нецінової стратегії та тактики, що пов'язано з 

прагненням отримання переваг в підприємницькій діяльності та можливістю 

конкурентного суб'єкта використовувати усі ресурси, що знаходяться у його 

розпорядженні. Очевидно, що подібні форми конкуренції спричиняють збитки 

іншим суб'єктам господарювання, в основному конкурентам, та суперечать як 

нормам законодавства, так і очікуванням інших суб'єктів ринку, що базуються на 

чесних ділових звичаях [67, с. 14]. 

У свою чергу в юридичних розробках деякі автори, зокрема, І. А. Шуміло, 

під недобросовісною конкуренцією пропонують розуміти протиправну діяльність 

суб’єктів господарювання, що здійснюється шляхом введення в оману споживачів 

чи інших суб’єктів господарювання, спрямовану на заміну в межах одного 

товарного ринку власним товаром чи послугою аналогічних товарів чи послуг 

конкурента, котрі користуються сталим попитом [175, с. 10]. 

У теоретичних пошуках визначення поняття недобросовісної конкуренції 

також вказуються ознаки недобросовісної конкуренції, а саме: наявність дій 

суб’єктів господарювання; здійснення дій суб’єктами господарювання 

відбувається у господарській діяльності; спрямованість дій на отримання переваг 



36 

у конкуренції; наявність суперечки між діями, що вчиняє порушник, і наявними в 

господарській діяльності торговими та іншими чесними звичаями [8, с. 108]. 

Відповідно до Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» від 7 червня 1996 року № 236/96-ВР [119], недобросовісною 

конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим 

чесним звичаям у господарській діяльності. 

Вважаємо, що не тільки будь-які дії у конкуренції, а й бездіяльність 

суб’єктів господарювання у конкуренції може визнаватися недобросовісною 

конкуренцією. Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про 

міжнародні договори України» якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору [124]. 16 січня 2003 року Україною було 

ратифіковано міжнародний Договір про проведення узгодженої антимонопольної 

політики від 25 січня 2000 року, який передбачає, що недобросовісною 

конкуренцією є дії або бездіяльність [36]. Тому бездіяльність також може 

визнаватися актом недобросовісної конкуренції. 

Розкриття таких дій або бездіяльності через зазначені кваліфікаційні ознаки 

й покладається в основу прийняття рішення щодо визнання чи невизнання певної 

поведінки суб’єктів господарювання як недобросовісної конкуренції. 

У контексті даного дослідження доцільно зазначити, що безперечним 

здобутком прийняття Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» (далі – Закон) є суттєве розширення нормативної бази регулювання 

правовідносин, що складаються між суб’єктами господарювання у процесі 

економічної конкуренції, у тому числі – щодо об’єктів інтелектуальної власності. 

Саме цим Законом було запроваджено понятійний апарат, який використовується 

у процесі захисту прав промислової власності із метою недопущення чи 

припинення недобросовісної конкуренції. Водночас, в первинній редакції, 

недобросовісною конкуренцією визнавалися будь-які дії у конкуренції, що 
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суперечили правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 

діяльності. 

З метою удосконалення правового регулювання даної сфери суспільних 

відносин, усунення прогалин, що мали місце у первинній редакції цього Закону 

1996 року, так і з метою досягнення відповідності правового масиву соціально-

економічним умовам, що постійно змінювались, до Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» в 2008 році були внесені суттєві зміни. Так, 

поняття недобросовісної конкуренції набуло ознак так званої «генеральної 

заборони» або «генерального делікту», незалежно від того, чи відповідає певна 

підприємницька практика чинному законодавству, чи порушує виключно 

морально-етичні норми й вимоги господарської діяльності. Після вказаних змін 

стаття 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» заборона 

недобросовісної конкуренції поглинає всі дії, які виходять за межі торгових та 

інших чесних звичаїв у господарській діяльності [8, с. 108]. Таке реформування 

господарського законодавства у сфері захисту від недобросовісної конкуренції 

мало суттєвий вплив і на зміни в частині удосконалення захисту прав 

інтелектуальної власності, у першу чергу – промислової власності. 

Організація дієвої системи правозастосування у сфері створення та 

використання об’єктів інтелектуальної власності безпосередньо впливає як на 

ефективність розбудови національного науково-технологічного комплексу, так і 

на підвищення інвестиційного іміджу держави, запровадження сприятливого 

інноваційного клімату [87, с. 5]. Відтак, вимагає дослідження питання щодо 

визначення загальних підходів стосовно правової природи недобросовісної 

конкуренції, у тому числі щодо об’єктів промислової власності.  

Наприклад, С. М. Кондратовська виокремлює такі основні склади 

недобросовісних конкурентних дій: 1) дії, що стосуються інформації про 

конкурента і його продукцію; 2) дії, що пов’язані з продажем, обміном або іншим 

введенням в обіг товару з незаконним використанням результатів інтелектуальної 

діяльності та прирівняних до них засобів індивідуалізації; 3) дії, що пов’язані з 

дезорганізацією виробничого процесу конкурента [59, с. 19 – 23]. Слід визнати 
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дещо дискусійним запропоноване розмежування понять «результати 

інтелектуальної діяльності» та «прирівняні до них засоби індивідуалізації», 

оскільки у теорії права інтелектуальної власності немає узгодженості стосовно 

того, чи слід об’єкти індивідуалізації відносити до результатів інтелектуальної, 

творчої діяльності. Здебільшого переважає позиція щодо включення засобів 

індивідуалізації до результатів інтелектуальної діяльності. Втім і дану позицію не 

можна визнавати безспірною, враховуючи характер засобів індивідуалізації, 

особливо географічних зазначень. 

У свою чергу аналізуючи підходи вітчизняних науковців до класифікацій 

недобросовісної конкуренції, доцільно виокремити роботи О. В. Безуха, 

О. О. Джуринського, П. Г. Харченка, О. О. Бакалінської та ряду інших. 

Так, О. О. Джуринський пропонує класифікувати акти недобросовісної 

конкуренції залежно від наступних чинників: статусу потерпілого суб’єкта; 

легітимації (нормативного закріплення) антиконкурентних актів; за об’єктом 

правопорушення; у залежності від порушення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності; у залежності від порушення інформаційного 

законодавства [34, с. 8].  

У свою чергу П.Г. Харченко говорить про дві основні форми 

неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання або 

чужого товару, які підлягають забороні з боку органів Антимонопольного 

комітету України: експлуатація через «введення в оману» та використання через 

«зрощування». У першому випадку у населення створюється помилкове враження 

про те, що певний товар вироблено суб’єктом господарювання, яке асоціюється з 

особливим стандартом якості, або ж через подібність двох товарів постає 

небезпека їх змішування. У другому випадку використовується позитивна 

репутація чужого товару для просування власного [163, с. 13]. 

Стосовно даної класифікації слід зауважити, що вона ускладняється тим, що 

в юридичній літературі немає єдності стосовно розуміння ділової репутації. 

Наприклад, О. В. Безух визначає поняття ділової репутації суб’єкта 

господарювання, неправомірне використання якої створює акт недобросовісної 
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конкуренції, як суспільно-позитивну оцінку з боку партнерів та споживачів 

сукупності специфічних якостей господарюючого суб’єкта та його продуктів, яка 

надає переваги в конкуренції та додаткові прибутки без збільшення обсягу 

активних операцій [10, с. 14]. Інший підхід спостерігається у роботах І.Ф. Коваль, 

яка відносить до поняття ділової репутації суб’єкта господарювання інформацію 

про якість вироблених ним товарів (виконаних робіт, наданих послуг), 

дотримання законодавства, договірних, інших господарських зобов'язань, правил 

ділової етики, оцінку суб'єкта господарювання споживачами (покупцями), 

діловими партнерами, органами державної влади, громадськими організаціями, 

засобами масової інформації [52, с. 16]. Відзначають, що доведення 

«недобросовісності» використання ділової репутації завжди пов’язане зі 

встановленням факту несанкціонованого використання певного об’єкта, що є 

складовою ділової репутації певного суб’єкта господарювання. Несанкціонованим 

є використання об’єктів без дозволу їх власників, осіб, що мають пріоритет на 

використання певних об’єктів (санкціонований державою шляхом реєстрації), або 

першими ввели певний об’єкт у обіг (пріоритет використання) [7, с. 238]. 

Відповідно, доцільно підтримати підхід, що для визнання певної ділової 

практики недобросовісною конкуренцією варто довести, що суб’єкти 

господарювання: є суперниками в певній сфері господарської діяльності; мають 

спільне або схоже коло споживачів; пропонують ідентичні або схожі 

(взаємозамінні) товари; отримують переваги у конкуренції завдяки власним 

досягненням [6, с. 8]. 

Все наведене вище дозволяє говорити про те, що недобросовісну 

конкуренцію класифікують за цілим рядом ознак, зокрема – виходячи зі змісту та 

спрямованості неправомірних дій. Наприклад, Т.Г. Удалов поділяє їх на три 

великі групи: (1) неправомірні дії, спрямовані на отримання певних переваг над 

конкурентом за рахунок його інтелектуальної діяльності та ділової репутації; 

(2) неправомірні дії, пов’язані з дезорганізацією виробничого процесу конкурента, 

створенням йому перешкод у процесі конкурентної боротьби та досягненням 
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неправомірних переваг у конкуренції; (3) дії, пов’язані з неправомірним 

збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці [159, с. 200]. 

Зауважимо, що наведені вище визначення є далеко не єдиними, що 

використовуються в науковому юридичному середовищі та можуть 

використовуватися у процесі розв’язання спорів, що виникають внаслідок 

вчинення актів недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Крім того, поняття ділової репутації (рівно як і інших категорій, що з’являються у 

сфері захисту від недобросовісної конкуренції), нерідко містяться у законодавчих 

актах. Водночас такі акти здебільшого не стосуються об’єктів промислової 

власності та не враховують специфіки правовідносин, що виникають при їх 

використанні. 

При розгляді справ, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, 

використання позицій ВОІВ з цих питань є корисним. Наприклад, ВОІВ 

підкреслює, що у деяких випадках недобросовісної конкуренції простежується 

зв'язок між охороною прав промислової власності та охороною проти 

недобросовісної конкуренції. Так, у багатьох країнах недозволене використання 

товарного знака, який не був зареєстрований, вважається протиправним на 

підставі загальних принципів у сфері охорони проти недобросовісної конкуренції 

(в ряді країн таке недобросовісне використання відоме як «підміна одного товару 

іншим»). Можна знайти ще один подібний приклад у галузі винахідницької 

діяльності: якщо винаходи не розкриваються і не розглядаються комерційною 

таємницею, недозволене здійснення третіми особами певних дій щодо такої 

комерційної таємниці може трактуватися як протиправне. Більш того, 

здійснюючи певні дії щодо винаходу, який не було обнародувано і не 

запатентовано або відносно якого строк патенту минув, в ряді особливих випадків 

також може бути протиправним [89, с. 25]. Використання зазначених прикладів у 

процесі дослідження та оцінки доказів у справах, пов’язаних із недобросовісною 

конкуренцією щодо об’єктів промислової власності, сприяє розв’язанню таких 

спорів компетентними органами. Провідне місце у цьому напрямі поруч із АМКУ 

в Україні посідають господарські суди. 
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Як вже зазначалося, законодавче поняття «недобросовісна конкуренція» 

міститься у Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Відповідно до статті 1 Закону недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у 

конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській 

діяльності. 

Водночас далеко не в усіх країнах поняття недобросовісної конкуренції 

визнається таким, що потребує законодавчого закріплення. У ряді європейських 

країн, зокрема, Італії чи Франції ні законодавство, ані судова практика не містять 

єдиного визначення поняття недобросовісної конкуренції в його власному 

розмінні. Разом із тим це жодною мірою не свідчить про відсутність даного 

поняття у цих країнах, оскільки в їх нормативно-правовому масиві міститься 

регламентація відповідних проявів недобросовісної конкурентної боротьби, що 

класифікуються за ознаками недобросовісності. Саме такі ознаки і дають 

можливість уповноваженим владним органам в адміністративному чи судовому 

порядку виявити вплив суб’єктів господарювання на конкуренцію. 

В. Д. Базилевич виділяє загальноекономічні (загальний рівень і динаміка 

виробництва; стан ділової активності; стан ринків; наявність та структура 

ресурсів; розвиненість кредитно-фінансової системи), технологічні (галузева 

структура економіки; рівень поширення сучасних технологій; наявність в 

економіці технологічного лідера; сприйнятливість економіки до інновацій), 

інституційно-соціальні (наявність юридичних норм економічної діяльності; 

створення ринкових інститутів; цілі державної політики; ступінь втручання 

держави в економічні процеси; національні традиції; менталітет і духовні цінності 

народу; загальна і професійна культура; політична, економічна і соціальна 

стабільність у суспільстві) та міжнародні (ділова активність на міжнародних 

ринках; дії міжнародних економічних організацій; стабільність світової 

фінансової системи) фактори сучасного розвитку конкуренції [38, с. 234].  

Деякі з перелічених факторів знаходять своє відображення в 

господарському законодавстві. Так, загальноекономічні фактори розвитку 

конкуренції представлені в статті 42 Конституції України та розділі І ГК України 
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[29]. Технологічні фактори в частині галузевої структури економіки закріплені в 

главі 29 ГК України, а в частині сприйнятливості економіки до інновацій – главі 

34 ГК України та Законі України «Про інноваційну діяльність» [122]. 

Інституційно-соціальні фактори пронизують все господарське законодавство у 

вигляді норм-принципів та інших засад господарювання. Міжнародні фактори 

розвитку конкуренції містяться у Законі України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність», Законі України «Про міжнародне приватне право», Законі України 

«Про режим іноземного інвестування» та окремих статтях ГК України [121, 123, 

131]. 

Однак в господарському законодавстві використання об’єктів промислової 

власності не розглядається як фактор добросовісної конкуренції, оскільки глава 

16 ГК України лише перелічує правомочності щодо використання об’єктів 

промислової власності, але не розкриває їх вплив на конкуренцію. 

Недобросовісне використання об’єктів промислової власності розглядається в 

главі 3 ГК України та окремому Законі України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» як фактор недобросовісної конкуренції. 

Без промислової власності суб’єкти господарювання могли би конкурувати 

лише на основі загальноекономічних факторів конкуренції. Зменшення ціни на 

товари відбувалося би тільки за рахунок погіршення їх якості, а не вдосконалення 

технологій виробництва. Об’єкти промислової власності дають суб’єктам 

господарювання змогу індивідуалізувати свої товари, надати їм певний образ в 

очах споживачів, здійснити технологічний ривок у виробництві, підняти якість 

існуючих товарів на новий рівень та створити абсолютно нові товари. 

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 третьою такого змісту: «За 

недобросовісне використання у господарській діяльності прав інтелектуальної 

власності винні особи несуть відповідальність, встановлену законодавством про 

захист від недобросовісної конкуренції»; 
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статтю 154 ГК України доповнити частиною четвертою такого змісту: 

«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». 

Отже, 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 відтак відповідні дії 

повинні заборонятися. 

 

1.2. Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів промислової власності 

як господарське правопорушення 

У попередньому підрозділі вже зверталась увага на те, що в умовах 

ринкової економіки використання об’єктів промислової власності є ключовим 

фактором розвитку конкуренції на ринку. Втім лише добросовісне використання 

об’єктів промислової власності заслуговує на схвалення.  

У цьому сенсі доцільно погодитися із думкою А. Ж. Бікєбаєва, який 

підкреслює, що під захистом держави знаходяться лише справедливі і 

добросовісні методи ведення конкурентної боротьби, а недобросовісна 

конкуренція, навпаки, підлягає забороні і переслідується згідно із законом [14]. 

Як зазначає І. А. Шуміло, на сучасному етапі економічної та правової 

реформ одним із найголовніших чинників ринкових перетворень є розвиток 

конкурентного середовища, захист якого гарантований Конституцією України та 

забезпечений значним масивом господарсько-правових нормативних актів. Однак 

наявність широкої нормативної бази сама по собі не свідчить про те, що в Україні 

дійсно створений та функціонує ефективний правовий механізм, який забезпечує 

поєднання ринкової конкуренції з недопущенням порушення прав і законних 

інтересів суб’єктів господарювання, а також інтересів суспільства та держави. 
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Слабкість та недосконалість заходів юридичної відповідальності значно 

знижують дієвість правових норм, спрямованих на захист конкуренції. [175, с. 3]. 

Зауважимо, що у теоретичному плані інститут господарсько-правової 

відповідальності знайшов обґрунтування у багатьох працях вітчизняних 

науковців, серед яких у першу чергу слід назвати В. М. Гайворонського, О. М. 

Вінник, Г. Л. Знаменського, В. К. Мамутова, Г. В. Пронську, О. О. Чувпила, 

В. С. Щербину. 

У свою чергу питання юридичної відповідальності за порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції підіймалися у роботах 

О. В. Безуха, В. В. Галкіна, В. І. Єрьоменка, Н. М. Корчак, В. С. Кулішенко, 

С. А. Кузьміної, В. С. Мартем’янова, Н. О.Саніахметової, С. А. Паращука, 

К. Ю. Тотьєва, І. А. Шуміло та ряду інших авторів. Суттєве місце у розкритті 

практичних аспектів недобросовісної конкуренції посідають роботи 

Г. О. Андрощука, С. В. Шкляра та деяких інших авторів. 

Не можна ігнорувати і вагомий внесок дослідників загальної теорії держави 

і права в розкриття базових засад юридичної відповідальності [1 ; 20 ; 56 ; 84 ; 85 ; 

137 ; 140 ; 154 ; 177 ; 178]. 

Разом із тим у зазначених роботах, як правило, не часто простежується 

поєднання проблем захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності та розкриття особливостей недобросовісної конкуренції 

через призму господарського правопорушення. Хоча інтелектуальна власність все 

частіше розуміється як невід’ємна складова інноваційного підприємництва та 

вітчизняної економіки. Прикладом такої позиції можуть бути дослідження 

Ю. Є. Атаманової [5], О. В. Басай [9], Р. П. Бойчук [16], І. Ф. Коваль [51], 

О. В. Кохановської [68], М. Ю. Потоцького [96], О. І. Харитонової [162], 

С. І. Шимон [172]. 

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» недобросовісною конкуренцією є дії у конкуренції, 

зокрема визначені главами 2 – 4 цього Закону. Терміни, які вживаються для цілей 

цього Закону, визначені Законом України «Про захист економічної конкуренції». 
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Як відзначають Г.О. Андрощук та С.В. Шкляр, зазначена норма являє собою 

правову конструкцію генерального делікту, який поглинає всі дії, що виходять за 

межі торгових та інших чесних звичаїв у господарській діяльності. На їх погляд, 

визначення недобросовісної конкуренції через генеральний делікт має свої 

безперечні переваги і прийняте у більшості держав світу. Однак така правова 

конструкція логічно поєднана з низкою проблем, які виявляються під час 

кваліфікації поведінки господарюючих суб’єктів [80, с. 11 – 12]. 

До таких труднощів названі вище автори відносять, по-перше, посилання на 

звичай, адже останній як джерело правового регулювання викликає необхідність у 

зверненні до оціночних понять і принципів, культура застосування яких у 

національній правозастосовній практиці ще не досягла достатнього рівня. По-

друге, оскільки законодавцем не встановлено вичерпний перелік складів актів 

недобросовісної конкуренції, виникає питання щодо сфери виникнення 

антиконкурентного правопорушення та його суб’єктів. При цьому конструкція 

загальної заборони правопорушення використана також у статті 10-bis Паризької 

конвенції, чинної для України із 25 грудня 1991 року. З іншого боку, з огляду на 

об’єктивну неможливість передбачити всі можливі дії у конкуренції, які не 

відповідали б правилам чесної поведінки у господарському обороті, конструкція 

генерального делікту дає змогу визначити ознаки акту недобросовісної 

конкуренції [80, с. 12]. 

Відтак, зазначені ознаки мають впливати і на визначення особливостей 

недобросовісної конкуренції як господарського правопорушення. Щодо цього 

С. С. Валітов, досліджуючи становлення та розвиток антимонопольно-

конкурентного законодавства України, доводить, що ефективність механізму 

захисту від недобросовісної конкуренції забезпечується як через конкретні 

приватні норми-заборони різних видів нечесної ділової практики, так і через 

загальні заборони, які дозволяють визнавати нові види недобросовісної 

конкуренції [19, с. 18]. 

Слід відзначити, що на відміну від більшості кодексів, які містять 

визначення поняття порушення у відповідній галузі (наприклад, адміністративне, 
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бюджетне, податкове правопорушення, цивільний делікт чи кримінальний 

злочин), ГК України не визначає поняття господарського правопорушення. У 

главі 24 ГК України розкриваються загальні засади відповідальності за 

порушення у сфері господарювання, у тому числі принципи відповідальності 

учасників господарських відносин, поняття санкцій, відшкодування збитків тощо. 

Глава 28 ГК України присвячена відповідальності суб’єктів господарювання за 

порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Відтак, потребує 

визначення поняття недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності як господарського правопорушення. 

На погляд В. С. Щербини господарське правопорушення – це протиправна 

дія або бездіяльність учасника господарських відносин, яка не відповідає вимогам 

норм господарського права, не узгоджується з юридичними обов'язками 

зазначеного учасника, порушує суб'єктивні права іншого учасника господарських 

відносин або третіх осіб [176, с. 297]. 

За визначенням статті 610 ЦК України, порушенням зобов'язання є його 

невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання 

(неналежне виконання). Спираючись на дане визначення О. І. Харитонова 

доводить, що поняттям господарського правопорушення охоплюються будь-які 

невідповідності поведінки учасника господарських відносин обов’язкам, 

покладеним на нього господарським зобов’язанням або актами законодавства. 

Відтак, порушення у сфері господарювання може бути за своєю суттю і 

порушенням зобов’язання, і адміністративним правопорушенням [165, с. 384]. 

А. Г. Бобкова та Д. Е. Федорчук підкреслюють, що підставою господарсько-

правової відповідальності є здійснення учасником господарських відносин 

правопорушення у сфері господарювання, тобто наявність господарського 

правопорушення. Склад господарського правопорушення включає чотири 

елементи, а саме: протиправну поведінку; шкоду, понесену потерпілим учасником 

господарських відносин; причинно-наслідковий зв'язок між протиправною 

поведінкою та шкодою; а також виною як суб’єктивним елементом складу 

господарського правопорушення. Вину зазначені автори пропонують розглядати 



47 

як відношення до здійсненого правопорушення. Останнє в силу частини другої 

статті 218 ГК України, слід розуміти як неприйняття учасником господарських 

відносин усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського 

правопорушення [166, с. 685]. 

Правопорушення як фактична підстава юридичної відповідальності п 

господарському праві також має свої особливості. Відомо, що в класичному 

складі правопорушення (об'єкт, суб'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона) 

третій елемент (об'єктивна сторона правопорушення) складається з протиправної 

поведінки, негативних її наслідків та причинного зв'язку між ними, а четвертий 

елемент (суб'єктивна сторона правопорушення) - ставлення порушника до своєї 

протиправної поведінки та її наслідків (вина, мотиви, цілі). Проте в 

господарському праві згадані складові об'єктивної та суб'єктивної сторін 

правопорушення мають бути присутні при застосуванні, як правило, такої форми 

відповідальності, як відшкодування збитків. В інших випадках досить наявності 

лише протиправної поведінки, а у разі застосування штрафних санкцій - ще й 

вини. Проте відповідно до Господарського кодексу України (ч. 2 ст. 218) 

закріплюється принцип презумпції вини: учасник господарських відносин 

повинен нести відповідальність за порушення встановлених законом або 

договором зобов'язань, якщо не доведе, що (1) ним вжито всіх необхідних заходів 

для недопущення господарського правопорушення або (2) належне виконання 

договірних зобов'язань виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили 

(незвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснений господарської 

діяльності) [23, c. 385]. 

Юридичною підставою відповідальності є склад правопорушення, тобто 

сукупність законодавчо закріплених ознак (елементів), що характеризують діяння 

як правопорушення. Всі ознаки конкретних правопорушень в залежності від їх 

юридичного значення можна поділити на такі три групи: (1) кваліфікуючі, тобто 

ознаки, що включені до складу діяння й впливають на його кваліфікацію; 

(2) ознаки, що впливають на вибір санкції та її розмір, тобто обтяжуючі й 

пом’якшувальні обставини; та (3) юридично безвідносні або юридично 
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індиферентні. Дану кваліфікацію ознак можна використовувати для всіх видів 

правопорушень. Водночас склад правопорушення утворюють кваліфікуючі 

ознаки в їхній органічній єдності. Тобто, у випадку відсутності хоча б однієї із 

цих ознак (або елементів), відсутній весь склад правопорушення як юридична 

підстава відповідальності. 

Аналізуючи вищенаведене слід підкреслити, 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 як виду юридичного правопорушення. Натомість протиправна 

поведінка є обов’язковим елементом такого господарського правопорушення. 

Обраний підхід є найбільш вірним, оскільки в іншому випадку породжуються 

дискусії між теорією та практикою щодо обов’язковості та доцільності наявності 

у складі правопорушення усіх елементів. В якості прикладу можна навести 

публічно-правові спори, що виникають у процесі оподаткування, коли наявність 

вини не сприймається податковим законодавством як обов’язковий суб’єктивний 

елемент складу податкового правопорушення. Аналогічні приклади можна 

навести й щодо деяких інших складів галузевих правопорушень. 

Якщо застосовувати зазначену вище конструкцію для господарського 

правопорушення у вигляді недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності, то в першу чергу слід дослідити питання змісту 

об’єктивної сторони порушення (протиправної поведінки, негативних її наслідків 

та причинного зв'язку між ними). 

Стаття 10-bis Паризької конвенції визначає актом недобросовісної 

конкуренції будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у 

промислових і торговельних справах. Таке посилання на звичаї у промислових і 

торговельних справах на думку деяких фахівців є вужчим порівняно із нормами 

частини першої статті 1 Закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Останні закріплюють, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у 

конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській 
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діяльності. Слід зауважити, що при характеристиці господарського 

правопорушення у частині недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності отримання прибутків не носить ключового значення. З 

метою з’ясування наявності відповідного складу господарського правопорушення 

акцент робиться на встановленні того факту, чи відбулося порушення чесних 

звичаїв у господарській діяльності та чи мало таке порушення вплив на відносини 

конкуренції. У даному контексті доцільно погодитися із висловленою позицією 

про те, що характер нормативної дефініції (конструкція генерального делікту) 

розкриває ознаки недобросовісної конкуренції саме через визначення об’єкта 

(конкурентних відносин) та об’єктивної сторони, яка виражається у порушенні 

чесних звичаїв у діяльності суб’єкта господарювання [80, с. 12 – 13]. 

Із цього приводу Н. М. Корчак підкреслює, що долучення поняття 

«торговельні та інші чесні звичаї» до визначення поняття недобросовісної 

конкуренції вказує на прагнення законодавця ще раз наголосити на дії презумпції 

добросовісної поведінки в конкурентному законодавстві та встановити зразок 

правомірної поведінки в умовах певної ринкової ситуації. Н. М. Корчак також 

стверджує, що відповідно до статті 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» дії, пов’язані з експлуатацією іміджу ділової 

репутації суб’єкта господарювання можуть бути кваліфіковані як порушення 

«торгових» або «чесних» звичаїв, або ж «торгових та інших чесних звичаїв». Хоча 

чесні звичаї і можуть опосередковувати сферу торгівельної діяльності, зокрема у 

справах про недобросовісну конкуренцію, змішування таких категорій в практиці 

антимонопольних та судових органів, на думку автора, не є достатньо 

виправданим [64, с. 185, 187]. 

О. О. Бакалінська, досліджуючи питання забезпечення добросовісної 

конкуренції, вважає, що при кваліфікації окремих дій суб’єктів господарювання 

як фактів недобросовісної конкуренції, варто доводити не тільки наявність 

конкурентної ситуації або особливого конкурентного зв’язку, що виникає в 

процесі конкурентного змагання, а й спрямованість поведінки суб’єкта 

господарювання на здобуття або утримання конкурентних переваг в 
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господарській діяльності за рахунок використання недобросовісних засобів 

ведення конкурентної боротьби. Добросовісність поведінки суб’єкта 

господарювання у конкурентних правовідносинах має оцінюватися на основі 

аналізу поведінки суб’єкта господарювання по відношенню до конкурентів, 

споживачів та держави. Критерій добросовісності виступає в якості стандарту 

свідомої та відповідальної поведінки суб’єкта господарювання, який в процесі 

конкурентного змагання використовує власні здобутки з метою перемоги над 

конкурентами, проявляє необхідну дбайливість та турботу про збалансування 

власних правил та інтересів з відповідними інтересами конкурентів, держави та 

суспільства в цілому, не має наміру своїми діями завдати шкоди конкурентам або 

споживачам, а його поведінка відповідає правилам та звичаям господарського 

обороту, моральним засадам суспільства [7, с. 221]. Дану позицію доцільно 

підтримати. 

Існує також позиція, що «звичай» у даному разі більше наближений до 

поняття «практика» ділової поведінки, а відтак, помилковим є ототожнення 

чесних ділових звичаїв (чесної ділової практики) із звичаями ділового обороту, 

що виражаються у конкретному неписаному, але повторюваному правилі 

поведінки. Виходячи із такої позиції звичай за своєю суттю має бути більш 

наближеним до принципу, оскільки має загальний універсальний зміст і не може 

бути конкретизований ситуативно [80, с. 18]. 

Зазначена позиція заслуговує на підтримку, адже застосування лише 

формально-юридичного підходу у разі кваліфікації поведінки суб’єкта 

господарювання як добросовісної чи недобросовісної призведе до неможливості 

застосування норм законодавства (як господарського, так і цивільного, на 

положеннях якого базуються договірні відносини суб’єктів господарювання). Що 

стосується поняття звичаю, то до нього слід підходити із позицій, вироблених 

цивільно-правовою теорією, із врахуванням міжнародної практики. У даному 

напрямі, тобто при порушенні прав інтелектуальної власності (промислової 

власності) суб’єктами господарювання внаслідок недобросовісної конкуренції, 

напрацьовано достатню практику, яка дозволяє робити певні узагальнення й 
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пропонувати використовувати певні напрацювання у роботі вітчизняних 

правників. 

Зокрема можна користуватися позицією, закріпленою у постанові пленуму 

ВГСУ № 15 від 26 грудня 2011 року стосовно того, що приписи ЦК України та 

інших актів законодавства, які регулюють право інтелектуальної власності, 

можуть застосовуватись господарськими судами до правовідносин, що 

регулюються нормами конкурентного законодавства (в тому числі Законом 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції»), у вирішенні певних 

питань, пов'язаних, зокрема, з визначенням понять об'єктів правової охорони, 

поняття їх використання тощо, якщо такі питання не врегульовано нормами 

конкурентного законодавства. У разі, коли тотожні за назвою поняття, вживані як 

у законах, що регулюють право інтелектуальної власності, так і в конкурентному 

законодавстві, є відмінними одне від одного за правовим змістом, господарському 

суду у розгляді справ, пов'язаних із застосуванням конкурентного законодавства, 

слід виходити саме з приписів останнього. 

Згідно позиції ВГСУ при кваліфікації вчиненого конкурентного 

правопорушення судом має перевірятись, яке правило поведінки, що є торговим 

або іншим чесним звичаєм у підприємницькій діяльності, було порушено 

суб’єктом господарювання. Також суд має з’ясувати зміст такого правила та 

наявні докази існування такого правила або правил в якості звичаю. 

Водночас, ВГСУ в Інформаційному листі № 01-8/211 від 7 квітня 2008 року 

[113] нагадував, що документами, що застосовуються в Україні та в яких 

зафіксовані звичаї ділового обороту, є «Уніфіковані правила та звичаї для 

документарних акредитивів» у редакції 1993 року, Принципи міжнародних 

комерційних договорів (Принципи УНІДРУА) у редакції 1994, «Інкотермс» 

Офіційні правила тлумачення торговельних термінів «Міжнародної торгової 

палати» у редакції 2000 року тощо. 

Таким чином, незважаючи на відсутність нормативного закріплення 

визначення, що використовується у частині першій статті 1 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», в українському правовому полі 
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достатньо нормативно-правових актів, опираючись на які можливо належним 

чином кваліфікувати недобросовісне використання або недобросовісну 

реєстрацію як такі, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у 

господарській діяльності. 

Що стосується завдання шкоди недобросовісною конкуренцією, то ряд 

фахівців відводить їй факультативне значення при здійсненні кваліфікації 

господарського правопорушення. Іншими словами, зазначений елемент не 

підлягає доказуванню у випадках, коли аналіз характеру дії чи поведінки у 

конкуренції підтверджує спрямованість певної дії чи поведінки суб’єкта 

підприємництва на досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Разом із тим 

наявність доказів завдання шкоди актом недобросовісної конкуренції посилює 

юридичний склад, що є підставою для притягнення порушника до 

відповідальності за вчинення акту недобросовісної конкуренції. Водночас, окремі 

склади актів недобросовісної конкуренції передбачають необхідність 

встановлення додаткових елементів, наприклад, факту змішування (при 

неправомірному використанні позначень; стаття 4 Закону України «Про захисті 

від недобросовісної конкуренції») або факту досягання неправомірних переваг у 

конкуренції (при поширенні інформації, що вводить в оману; стаття 15-1 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції) [80, с. 29]. 

З приводу визначення наявності вини у недобросовісного конкурента, то у 

фаховій літературі наявні різні позиції. Більшість фахівців відстоюють позицію 

обов’язкової наявності вини у суб’єкта господарювання, що вчиняє господарське 

правопорушення [175, с. 7]. Інші вважають, що правопорушення у сфері 

недобросовісної конкуренції не у всякому випадку передбачає наявність вини, але 

завжди передбачає притягнення порушника до господарської відповідальності 

(підхід було закріплено у пункті 3 постанови пленуму ВГСУ № 15 від 26 грудня 

2011 року). Спірною виявляється і необхідність у процесі кваліфікації 

господарського правопорушення визначати наявність у діях правопорушника 

мотиву (мети) на досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Існує думка, 

що такий мотив презюмується та не підлягає доказуванню, якщо аналіз характеру 
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дії чи поведінки у конкуренції свідчить про порушення чесних способів ведення 

конкурентної боротьби [80, с. 30]. 

Відповідно, заслуговує на увагу позиція, згідно з якою вина як суб’єктивна 

ознака складу правопорушення при здійсненні недобросовісної конкуренції та 

притягненні порушника до майнової відповідальності має місце за наявності 

таких обставин: 1) наявність у суб’єктів конкурентних відносин реальних 

можливостей для належного і добросовісного здійснення підприємницької 

діяльності та виконання обов’язків; 2) невжиття порушником необхідних заходів 

щодо недопущення правопорушення в конкуренції, запобігання шкоди іншим 

особам; 3) відсутність юридичної норми, яка дозволяє суб’єкту господарювання 

діяти подібним чином [10, с. 15]. 

Господарське законодавство не ставить застосування господарсько-правової 

відповідальності за недобросовісну конкуренцію щодо об’єктів промислової 

власності у залежність від наявності у суб'єкта господарювання вини в будь-якій 

формі. Однак вина може з’ясовуватися судом у випадках, коли відповідний акт 

недобросовісної конкуренції вчиняється спільними зусиллями декількох суб’єктів 

господарювання. 

Важливим при кваліфікації недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності як господарського правопорушення є те, що 

недобросовісна конкуренція може мати місце виключно у стані конкуренції, тобто 

у стані змагання гравців ринку між собою за споживачів (з метою збільшення 

своєї частки на ринку). Водночас існує позиція, що поняття «стан конкуренції» не 

означає, що акт недобросовісної конкуренції може бути спрямовано виключно 

проти суб’єкта господарювання, який перебуває в межах одного товарного ринку 

з порушником, тобто лише між прямими конкурентами. Відносини конкуренції 

можуть складатися між суб’єктами господарювання, які виробляють також і не 

взаємозамінні товари чи перебувають на різних рівнях виробництва або розподілу 

товару, однак у них може бути одна група споживачів або контрагентів. Більше 

того, недобросовісна конкуренція однієї особи може бути спрямована на 

досягнення конкурентних переваг третьою особою в порівнянні з прямими 
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конкурентами такої третьої особи – наприклад, використання відомої 

торговельної марки під час реклами товару, що належить до іншого товарного 

ринку, чи використання прихованої реклами у фільмі або телепрограмі 

(продактплейсмент) тощо [80, с. 14]. 

Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що господарське 

правопорушення, яким виступає акт недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності, має розглядатися як протиправна поведінка, що тягне 

застосування заходів юридичної відповідальності, створює для правопорушника 

новий юридичний зв'язок з державою та її органами, зокрема, АМКУ та 

господарськими судами (в подальшому – Вищим судом з питань інтелектуальної 

власності). 

Основна мета цивільно-правової відповідальності – відшкодування 

заподіяної шкоди, а не покарання за недотримання встановленого правопорядку. 

У свою чергу господарсько-правова відповідальність визначається як 

правовідносини, які виникають внаслідок вчинення господарського 

правопорушення між суб’єктами господарювання або між суб’єктом 

господарювання та органом державної влади чи органом місцевого 

самоврядування, в результаті чого суб’єкт господарювання, винний у вчиненні 

правопорушення, зазнає несприятливих наслідків майнового або організаційного 

характеру, які передбачені господарсько-правовими санкціями [91, с. 238]. В 

юридичній літературі відповідальність у господарському праві розглядають як 

комплексний правовий інститут, що має свій особливий предмет регулювання, а 

саме – правопорушення у сфері господарювання (господарські правопорушення). 

У свою чергу господарське правопорушення – це протиправна дія або 

бездіяльність учасника господарських відносин, яка не відповідає вимогам норм 

господарського права, не узгоджується з юридичними обов'язками зазначеного 

учасника, порушує суб'єктивні права іншого учасника господарських відносин 

або третіх осіб [176, с. 297]. 

Доктринальне обґрунтування комплексного правового інституту 

господарсько-правової відповідальності базується на філософських поглядах 
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щодо відсутності у житті суспільства однорідних явищ і понять у чистому вигляді 

поза зв’язками з іншими категоріями. Інститут господарсько-правової 

відповідальності на основі системно-функціональних зв’язків різних норм та 

інститутів в кінцевому рахунку формує об’єктивну основу механізму впливу на 

економічні інтереси учасника господарських відносин, яким вчинено 

правопорушення у сфері господарювання. При цьому, інститут господарсько-

правової відповідальності як складний елемент галузі господарського права, 

концентрує в собі більш дрібні правові утворення (підінститути), тотожні формам 

відповідальності, але при цьому не посягає на їх самостійність [44, с. 113 ; 13, с. 

342 – 348]. Наявність таких правових утворень на рівні господарського права є 

незаперечним фактом. 

Зазначений підхід дозволяє виокремлювати господарсько-правову 

відповідальність за недобросовісну конкуренцію щодо об’єктів промислової 

власності. Юридичними підставами для її застосування виступають положення 

статей 20 – 26 глави 5 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». Зокрема, відповідно до статті 20 «Види відповідальності» вчинення 

дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою 

відповідальність, передбачену цим Законом. 

Отже, саме цим Законом передбачено можливість застосування заходів 

юридичної відповідальності за недобросовісну конкуренцію. Так, відповідно до 

статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення 

суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна 

конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків 

доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів 

Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не 

надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною 

першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 
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Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої – сьомої 

статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Суми стягнутих 

штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного 

бюджету. Відзначимо, що накладення штрафів називають одним із 

найпоширеніших та гнучких заходів покарання. При його застосуванні є 

можливість встановити розмір покарання залежно від завданих збитків 

конкуренту та завданої шкоди конкуренції [159, с. 217]. 

Так, на початку жовтня 2014 року АМКУ прийняв рішення за результатами 

розгляду справи про порушення ТОВ «Техцентр Дж.Ем» законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції, передбаченого статтею 4 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», що полягало у неправомірному 

використанні ділової репутації конкурентів. Було встановлено факт 

неправомірного використання позначення «OPEL». Водночас за здійснення 

зазначеного порушення до порушника було накладено штраф у розмірі усього 10 

тис. грн. АМКУ зазначив, що при визначенні розміру штрафу було враховано, що 

порушення ТОВ «Техцентр Дж.Ем» здійснило вперше, визнало зазначене 

порушення, сприяло розглядові справи та припинило порушення [4, с. 6]. 

У свою чергу особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, 

визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть на підставі 

статті 24 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

звернутися до суду із позовом про її відшкодування. Також, у разі визнання 

вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи 

Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають 

право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з 

неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта 

господарювання і у виробника, і у продавця. Зазначене право на звернення 

випливає зі змісту статті 25 Закону. При цьому порядок використання вилучених 

товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Слід зауважити, що рішення 

про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій 

виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість 
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змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена в 

інший спосіб. У разі встановлення факту дискредитації суб'єкта господарювання 

органи Антимонопольного комітету України мають право прийняти рішення про 

офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, 

неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або 

цим рішенням. Зазначене право випливає зі змісту статті 26 Закону. 

Зазначені положення, закріплені національним законодавством, 

відображають підходи, притаманні світовій практиці у розгляді спорів з 

недобросовісної конкуренції. Викладені норми свідчать про можливість 

застосування різних порядків захисту прав суб’єктів господарювання, що 

допускаються внаслідок здійснення недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності. Залежно від засобів захисту та бажаних наслідків в 

подальшому виділятимемо три наступних шляхи: адміністративний, судовий та в 

порядку самозахисту. 

Отже, недобросовісна конкуренція щодо об’єктів промислової власності як 

господарське правопорушення 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. 

 

1.3. Правова політика у сфері захисту від недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів промислової власності 

Системний вплив держави на економіку здійснюється шляхом використання 

різноманітних механізмів і засобів, до яких слід віднести і механізм регулювання 

конкурентних дій, оскільки конкуренція відноситься до найважливіших стимулів 

підвищення ефективності виробництва, рівня добробуту суспільства, підвищення 

економічного суверенітету. При цьому невід'ємною складовою конкурентного 
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механізму є наявність сукупності правових норм, що забезпечують захист від 

недобросовісної конкуренції. 

Нормотворчість, правозастосування, правосвідомість та правова культура 

виступають основними напрямками реалізації правової політики держави у сфері 

захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності 

[148, с. 197]. 

Підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом покладає на 

Україну міжнародні зобов’язання по вдосконаленню всіх напрямків правової 

політики у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності [144]. Безпосередньо досліджуваної сфери стосуються 

глава 9 Інтелектуальна власність та глава 10 Конкуренція розділу IV Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею. Наприклад, відповідно до статті 254 Угоди про 

асоціацію сторони визнають важливість вільної та неспотвореної конкуренції у 

торговельних відносинах. 

З 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію вступила в силу в повному 

обсязі. Однак модернізація Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів», Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» досі не відбулася [127 ; 

128 ; 129 ; 130]. Також Д. М. Чибісов зазначає про те, що не тільки українське 

законодавство, а й Угода TRIPS потребує приведення у відповідність до 

патентних положень Угоди про асоціацію та законодавства ЄС [170, с. 4]. 

Ефективна система розвитку та захисту конкуренції залежить від низки 

чинників, серед яких одне з ключових місць відіграє регуляторна політика 

держави. Регуляторна політика є обов’язковим елементом нормотворчості у сфері 

захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Така політика може бути як запорукою розвитку ринків та економічного 

зростання країни в цілому, так і фактором стримування такого розвитку. 

Українські реалії вказують на невідкладну необхідність вдосконалення 

регуляторної політики в таких стратегічних галузях економіки як енергетика, 
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аграрно-промисловий комплекс, промисловість, фармацевтика, транспорт [138]. 

Кожна з названих стратегічних галузей економіки потребує впровадження у 

виробничі процесі об’єктів промислової власності та подальшого їх захисту від 

недобросовісної конкуренції.  

Одним із найважливіших принципів забезпечення свободи підприємницької 

діяльності в Україні, закріплених Конституцією України, є державний захист 

конкуренції усіма способами та методами, дозволеними законодавством, а також 

недопущення зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного 

обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції [62]. При цьому стан 

законодавчого регулювання у сфері захисту від недобросовісної конкуренції 

відноситься до факторів, що впливають на конкурентоспроможність держави, її 

інвестиційну привабливість тощо. Для України таке реформування законодавства 

є вкрай важливим, адже у 2013 році вона зайняла 84-е місце зі 148 країн за 

рейтингом Світового економічного форуму «Індекс глобальної 

конкурентоспроможності» (Global Competitiveness Index, GCI), опустившись за 

рік на 11 позицій через бюрократизм і відсутність прозорості інституційної 

структури країни [2]. Станом на середину 2014 року Україна поліпшила свої 

позиції в даному рейтингу, піднявшись із 84-ої на 76-ту позицію серед 144 країни 

[160]. Дане є позитивним зрушенням, втім очевидною залишається необхідність 

проведення великої роботи у цьому напрямку. 

За підсумками Всесвітнього економічного форуму 2016 - 2017 років 

відповідно до Глобального індексу конкурентоспроможності, Україна посіла 85-

те місце із 138 можливих. Конкурентоспроможність в цьому випадку визначалася 

як сукупність інституцій, політики, а також факторів, що визначають рівень 

продуктивності економіки, який у свою чергу встановлює рівень можливого 

процвітання країни. Традиційно ситуація з інституційним розвитком України була 

визнана ключовою проблемою. При цьому показники України за складовими 

групи «Інститути» мають надто низький рейтинг по захисту прав інтелектуальної 

власності (125-те місце зі 138 країн) [45, с. 14-15]. 
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Зазначені рейтинги свідчать про стійкі та системні перешкоди в прозорому 

правозастосуванні у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності. 

Як відомо, механізм захисту від недобросовісної конкуренції складається з 

багатьох елементів, серед яких законодавству про захист від недобросовісної 

конкуренції належить одне з провідних місць. Дане законодавство напряму 

пов’язано з впливом держави на економічні процеси, притаманні будь-якій 

ринковій економіці, та відповідним правовим інструментарієм, що дозволяє 

захищати економічну конкуренцію на будь-яких ринках. Це твердження є цілком 

правомірним й щодо сфери промислової власності, пов’язаної з різноманітними 

ринками товарів, робіт, послуг. 

Зрозуміло, що питання недобросовісної конкуренції є предметом постійної 

уваги і науковців – представників як господарського, цивільного та 

адміністративного права, так і органів державної влади, зокрема, АМКУ, та 

судових органів, зокрема, господарських судів (в подальшому – Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності). Не меншу увагу цим питанням приділяє і 

міжнародна спільнота, у тому числі ВОІВ, Європейська комісія та інші органи і 

організації. Така увага викликана в першу чергу тим, що якість законодавчого 

масиву та професіоналізм у його правозастосуванні впливає на зменшення 

порушень, пов’язаних із проявами недобросовісної конкуренції на економічних 

ринках, у тому числі тих, де обертаються об’єкти, що містять права 

інтелектуальної власності. Відповідно, розробка якісного нормативного 

інструментарію, заснованого на теоретичному підґрунті, стане запорукою 

підвищення якості правозастосування, що і спонукає до подальших наукових 

пошуків. 

Захист конкуренції у підприємницькій діяльності та недопущення 

зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження 

конкуренції та недобросовісної конкуренції гарантовані державною у 

відповідності до частини третьої статті 42 Конституції України. Вказані гарантії є 
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складовою конституційних основ правового господарського порядку в Україні, 

що прямо підтверджується нормами частини другої статті 5 ГК України. 

Водночас, як підкреслюють В. А. Устименко, Р. А. Джабраїлов, 

В. М. Кампо, Конституція лише встановлює рамки регулювання, будучи за своєю 

природою відкритою та гнучкою системою. Зазначені науковці пропонують 

розглядати систему фундаментальних економічних свобод через аналіз двох груп 

– матеріальних економічних свобод (що виражають економіко-правову природу 

економічних свобод як гарантованих правом вільного вибору виду і напрямів 

своєї економічної діяльності) та інституціональних економічних свобод (що 

складають правовий інструментарій забезпечення економічної свободи, тобто 

сукупність правомочностей приватних осіб, спрямованих на досягнення суспільно 

корисного результату у сфері економічної діяльності) [61, с. 9, 19 - 21]. 

Державні гарантії таких свобод повинні виступати невід’ємним елементом 

публічного економічного порядку, який повинен забезпечувати баланс інтересів 

між державою та суб’єктами економічної діяльності. Про такий баланс зазначено і 

законодавцем, яким у частині першій статті 5 ГК України закріплено необхідність 

оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин 

суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічних 

процесів. 

Такий баланс може бути досягнутий в тому числі завдяки розробці масиву 

дієвого законодавства у сфері економічної конкуренції, яке має враховувати і 

вплив на конкуренцію дій, що можуть кваліфікуватися як недобросовісна 

конкуренція. Останнє є надзвичайно важливим, адже прояви недобросовісної 

конкуренції, незалежно від сфери господарської діяльності, в якій вона 

проявляється, дають можливість оцінити ризики невиконання суб’єктами 

господарювання правил конкуренції в силу певного менталітету, структури 

суспільства, наявних процедур ведення господарської діяльності. 

Водночас справедливо буде зазначити, що не всі дослідники вважають 

конкуренцію позитивним явищем, а деякі вважають, що конкуренція має 
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стихійний характер та може призвести до тяжких економічних та соціальних 

наслідків [153, с. 21]. 

Втім, з даним тезисом важко погодитись, адже історія свідчить, що саме 

умови конкуренції, забезпечені якісними правовими механізмами, виступають 

базисом для розвитку економічної діяльності суб’єктів господарювання. При 

цьому дане твердження є справедливим незалежно від сфери діяльності суб’єктів 

господарювання. Відповідно, добросовісна конкуренція має місце і у сфері 

промислової власності, яка дозволяє суб’єктам господарювання реалізовувати 

свої права на об’єкти промислової власності. Зазначені міркування й 

покладаються в основу при визначенні ролі державного регулювання та розумінні 

значення законодавства про захист конкуренції, виходячи з розуміння її місця в 

системі ринкового господарства, та недопущення недобросовісної конкуренції.  

Багаторічною практикою різних країн доведено, що саме вільне змагання 

підприємців із метою набуття за рахунок власних досягнень переваг над іншими 

створює ряд важливих умов успішного поступу суспільства. В економічній сфері 

воно є передумовою оптимального розподілу обмежених суспільних ресурсів, їх 

максимально ефективного використання кожним окремим виробником, науково-

технічного прогресу. У соціально-політичній сфері наслідками вільної 

конкуренції є підвищення загального добробуту як основи добробуту й свободи 

кожного члена суспільства, свобода вибору кожним економічних і, відповідно, 

суспільної влади в окремих осіб або груп осіб [41]. 

Поряд з цим доцільно погодитися з Н. С. Кузнєцовою, яка вважає, що 

неможливо в сучасних умовах відмовитися від державного регулювання певних 

сфер і напрямків підприємницької діяльності, тобто від наявності «елементів 

публічного порядку» [69, с. 26]. На необхідності державного регулювання у сфері 

господарських відносин наголошували у своєму дослідженні і О. П. 

Подцерковний та О. А. Ломакіна [93, с. 3 – 5]. 

Так само існує і об’єктивна необхідність державного регулювання 

конкурентних відносин, що відносять до сфери публічних інтересів, є базисом та 

умовою для розвитку економічної діяльності суб’єктів господарювання, а відтак і 
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всієї економіки держави в цілому. Належний державний вплив уможливлює 

рівність умов господарювання для всіх учасників господарських відносин, що в 

свою чергу зумовлює наявність вільної конкуренції на ринку. 

У даному сенсі доцільно погодитися із Д. Д. Задихайлом, який вважає, що 

саме держава має гарантувати збереження та розвиток економічної 

багатоманітності, здійснювати моніторинг її стану та надавати у разі необхідності 

державну підтримку важливим її складовим як необхідній умові резистентності та 

потенціалу розвитку національної економіки [40, с. 329]. Зазначені завдання, на 

наш погляд, випливають із ролі, що має відігравати держава у громадському 

суспільстві.  

При цьому державне регулювання конкуренції має здійснюватися на базі 

певних принципів, серед яких виокремлюють загальноправові та спеціальні 

принципи регулювання конкуренції. Дані принципи були предметом розгляду 

робіт багатьох вчених, зокрема О.А. Беляневич, А.Г. Бобкової, О.М. Вінник, Р.А. 

Джабраілова, Д.Д. Задихайла, В.К. Мамутова, О.П. Подцерковного, В.А. 

Устименка, В.С. Щербини та Т.Г. Удалова. Важливість принципів, як бази для 

правового регулювання економічної конкуренції, як певних загальних і 

стабільних вимог, що сприяють утвердженню та захисту суспільних цінностей, 

визначають характер конкурентного права і напрями його подальшого розвитку, 

додаткового доводиться позиціями таких провідних науковців, як С. Погребняка 

[92], С. Шевчука [171], О. Уварової [155]. 

На переконання Т. Г. Удалова до загальноправових принципів відносять 

принцип свободи економічної діяльності, принцип державного регулювання 

ринкових відносин, принцип законності. Свобода економічної діяльності є 

найбільш комплексною із названих категорій. Вона включає передбачені і 

гарантовані законом: (1) право суб’єкта економічної діяльності розпочинати, 

проводити та припиняти її у будь-якій не забороненій законодавством сфері; (2) 

право отримувати, використовувати та передавати правомірну економічну 

інформацію; (3) свободу та захист від неправомірного впливу на свою діяльність 

як з боку інших суб’єктів господарювання, так і з боку держави та її органів; (4) 
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право на захист у ході господарської діяльності економічно слабшого суб’єкта 

господарювання; (5) право будь-якого суб’єкта господарської діяльності на 

оскарження рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади (місцевого 

самоврядування) та посадових осіб, якщо такі рішення та дії призводять до 

обмеження економічної конкуренції. До спеціальних принципів регулювання 

конкуренції відносяться принцип підтримки добросовісної економічної 

конкуренції; принцип недопущення зловживання монопольним становищем, 

обмеження конкуренції, недобросовісної конкуренції; принцип спеціального 

регулювання сфер природних та державних монополій; єдиного економічного 

простору; ефективності захисту економічної конкуренції; принцип заборони 

зловживань; поєднання попереднього та наступного контролю; захисту 

вітчизняних товаровиробників від недобросовісної іноземної конкуренції [159, с. 

13 – 16]. 

На нашу думку, важливо враховувати, що дані принципи регулювання 

конкуренції є всеохоплюючими та є спільними для всіх сфер діяльності суб’єктів 

господарювання, що є учасниками конкурентних відносин. Таким чином, ці 

принципи мають враховуватись і при дослідженні питань регулювання 

конкуренції у діяльності суб’єктів господарювання щодо реалізації та захисту 

прав промислової власності. Водночас, слід визнати, що конкуренція щодо 

об’єктів промислової власності має регулюватись і додатковими спеціальними 

принципами регулювання, до яких можна віднести поєднання попереднього та 

наступного контролю захисту вітчизняних товаровиробників від недобросовісної 

іноземної конкуренції щодо об’єктів промислової власності, а також принцип 

заборони порівняльної реклами поєднаної з недобросовісним використанням 

торговельних марок у відповідності з Директивою № 2005/29/ЄС Європейського 

парламенту і Ради ЄС про недобросовісну комерційну практику по відношенню 

до споживачів на внутрішньому ринку (Директива про недобросовісну 

комерційну практику) [181]. 

Зазначені принципи мають бути покладені і в основу нормативно-правових 

актів, спрямованих на регулювання конкурентних відносин. Як вже згадувалось 
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вище, державне забезпечення захисту конкуренції закріплено на рівні вищого акта 

національного законодавства, а саме статтею 42 Конституції України. У свою 

чергу ГК України встановлено, що антимонопольно-конкурентна політика є 

одним із основних напрямів економічної політики держави, що спрямована на 

створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів 

господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів 

дискримінації одних суб’єктів іншими. Базовим законом у сфері економічної 

конкуренції виступає Закон України «Про захист економічної конкуренції», який 

регулює відносини, що впливають на конкуренцію на товарних ринках в Україні, 

на яких діють українські та іноземні юридичні особи, державні органи влади, 

органи місцевого самоврядування, органи господарського управління суб’єктів 

господарювання та фізичні особи. 

Поруч із цим законом в Україні діють закони, що регулюють правовий 

статус Антимонопольного комітету України, а також про захист від 

недобросовісної конкуренції, про природні монополії тощо. Окреме місце посідає 

ЦК України [169], яким закладаються засади у визначенні правового статусу 

суб’єктів підприємницької діяльності. Закріплення даних питань на рівні 

конституційних засад та спеціального законодавства свідчить про розуміння 

державою значення інституціонального аспекту права на свободу економічної 

діяльності. 

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. 

Враховуючи, що рівень захисту прав інтелектуальної, а особливо 

промислової власності, безпосередньо впливає як на інвестиційну привабливість 

держави, так і на її економічний розвиток, правове регулювання конкурентних 
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відносин та захист від недобросовісної конкуренції саме в цій сфері в Україні має 

бути віднесено до пріоритетних напрямків діяльності держави. 

О.О. Бакалінська [6; 7; 8] та О.В. Безух [11 ; 12] зауважували, що для таких 

перехідних економік, як в Україні, питання забезпечення вільної економічної 

конкуренції й недопущення недобросовісної конкуренції мають особливе 

значення. Як вже зазначалось вище, конкуренція має центральне значення для 

розвитку всіх сфер діяльності суб’єктів господарювання, до яких безперечно 

відноситься і сфера інтелектуальної власності. У провідних країнах світу 

інтелектуальна власність перетворилася на один із звичайних важелів 

регулювання бізнесу. Якщо темпи зростання світового промислового виробництва 

не перевищують 2,5 – 5 % на рік, то темпи світової торгівлі об’єктами права 

інтелектуальної власності сягають 12 – 14 % на рік [46]. 

У цьому сенсі доцільно погодитися із позицією Н. С. Кузнєцової, О. В. 

Кохановської про те, що активну позицію законодавця у питанні формування 

ефективних правових норм для якісного захисту прав інтелектуальної власності, 

забезпечення всебічної реалізації інтелектуальних прав слід розглядати як 

невід’ємну складову найпріоритетніших завдань сучасної держави [70, с. 28]. У 

свою чергу О. П. Орлюк зазначає, що нормальне стабільне функціонування 

незалежної держави неможливе без її економічного розвитку, а розвинена, 

незалежна економічна структура держави неможлива без політики охорони і 

захисту прав інтелектуальної власності [87, с. 5]. 

При цьому не викликає сумнівів значення промислової власності для сфери 

інвестування. Адже від того, наскільки сильним або слабким є стан правової 

охорони й захисту прав інтелектуальної власності у державі, істотною мірою 

залежать надходження іноземних прямих інвестицій. Ефективність режиму 

охорони інтелектуальної власності належить до чинників, які впливають на 

рішення компаній щодо передання технологій чи інвестування у країну. Експерти 

ОЕСР установили, що посилення охорони авторських прав в країні на 1 % сприяє 

зростанню прямих іноземних інвестицій на 6,8 %, а таке саме посилення охорони 

прав на торговельні марки і патентних прав – відповідно на 6,8 % і 2,8 %. Аналіз 
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ситуації із порушенням прав інтелектуальної власності в державі у частині 

вчинення дій, які можна кваліфікувати як недобросовісну конкуренцію, є 

черговим підтвердженням зазначеної тези. Свого часу дослідження на замовлення 

ВОІВ, проведені після прийняття Угоди TRIPS, довели, що сильна охорона прав 

інтелектуальної власності дійсно забезпечує певні внутрішні вигоди для країн, що 

розвиваються. Водночас слабкий режим охорони прав інтелектуальної власності 

має своїм наслідком зниження прямих іноземних інвестицій та обсягів 

технологічного обміну. Відповідно низький рівень правової охорони й захисту 

прав інтелектуальної власності перешкоджає інвестуванню до різних галузей 

національної промисловості. Натомість, якщо в державі існує розуміння 

серйозності взятих на себе зобов’язань у частині заохочення як самих інновацій та 

інвестицій, так і забезпечення дотримання пов’язаних із цим прав інтелектуальної 

власності, якщо в державі запроваджено якісне патентне законодавство, 

підвищується і рівень інвестування [46]. 

 Зазначений висновок підтверджується й даними міжнародних 

спостережень. На підтвердження можна навести положення Огляду інноваційного 

розвитку України, проведеного Європейською економічною комісією ООН у 2012 

– 2013 роках [83], Рейтингу інвестиційної привабливості регіонів України, 

підготовленим Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій за 

2014 рік [142], Звіту BASCAP та IСС Ukraine «Розвиток і захист інтелектуальної 

власності в Україні» за 2014 рік [146] тощо. 

Слушною є думка О. В. Минькович-Слободяник про те, що необхідно 

напрацювати ефективний механізм функціонування правової політики. Саме 

розгляд окремих видів правової політики дає нам змогу побачити і осмислити всі 

ті перепони, що стоять на шляху її реалізації. Зокрема, це неякісне законодавство; 

дублювання нормативно-правових актів; невиправдано велика кількість 

нормативно-правових актів і т.д. Це ускладнює не тільки функціонування 

правової політики, а й виконання стратегічних завдань, втілених у 

загальнодержавній політиці України [76, c. 23]. 
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Дане підтверджує тезу про необхідність забезпечення будь-яких суспільних 

відносин якісним правовим інструментарієм. Не є виключенням таке твердження і 

у відношенні до сфери промислової власності та економічної конкуренції. 

Отже, держава, яка зацікавлена в технологічному розвитку та забезпеченні 

добросовісної конкуренції, повинна реалізовувати свою правову політику в таких 

напрямках: 

1) забороняти недобросовісну конкуренцію у всіх її проявах, виховувати 

суспільство в дусі економічної свободи та нетерпимості до будь-яких нечесних 

способів ведення господарської діяльності; 

2) створити необхідні умови для розвитку винахідництва та залучення 

промислової власності до виробничих процесів, а також підтримувати гуманізм та 

справедливість в зазначеній сфері; 

3) захищати суб’єктів господарювання та споживачів від будь-яких 

зловживань, які вчиняються з використанням набутих об’єктів промислової 

власності. 

 

Висновки до Розділу І 

Поняття конкуренції є багатогранним, адже конкуренція з одного боку є 

чинником, який організовує ринок, а з іншого - механізмом реалізації ринкових 

законів. Конкуренція відноситься 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 істотний 

стимулюючий вплив на розвиток ринкової економіки відбувається внаслідок 

активного використання об’єктів промислової власності в господарській 

діяльності. 

Недобросовісне використання та реєстрація об’єктів промислової власності 

як господарське правопорушення потребує обов’язкового встановлення 

об'єктивної сторони порушення (протиправної поведінки, негативних її наслідків 

та причинного зв'язку між ними). Вина як суб’єктивна сторона відповідного 

господарського правопорушення може з’ясовуватися судом при відшкодуванні 
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збитків, завданих актом недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності, а також у випадках, коли акт недобросовісної конкуренції вчиняється 

спільними зусиллями декількох суб’єктів господарювання. 

Добросовісне використання та реєстрація об’єктів промислової власності є 

антиподом недобросовісного використання та реєстрації об’єктів промислової 

власності, а тому добросовісна поведінка суб’єктів господарювання у 

досліджуваній сфері повинна протиставлятися недобросовісній для 

обґрунтованого застосування заходів господарсько-правової відповідальності до 

порушників. 

Правова політика у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності повинна реалізовуватися комплексно та системно 

в напрямках покращення нормотворчості, правозастосування, правосвідомості та 

правової культури у відповідній сфері. 

Важливе місце в реалізації правової політики у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності посідають 

глава 9 Інтелектуальна власність та глава 10 Конкуренція розділу IV Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею Угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом. Відповідні положення повинні стати основою для майбутнього 

реформування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та 

законодавства у сфері промислової власності, а також вдосконалення 

правозастосування АМКУ та здійснення правосуддя у справах про захист від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової господарськими судами 

(Вищим судом з питань інтелектуальної власності). 
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РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ 

ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ 

 

2.1. Недобросовісне використання реєстрованих об’єктів промислової 

власності 

В Україні основи законодавчого забезпечення захисту конкуренції 

закріплені на рівні Конституції України, ГК України, ЦК України та Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». Основою для кваліфікації 

поведінки суб’єктів господарювання як недобросовісної конкуренції виступає 

однойменний Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції». 

Прийнятий 7 червня 1996 року, він зазнав істотного перетворення після набрання 

чинності 13 січня 2009 року змін до нього. Цей Закон дотепер визначає правові 

основи захисту суб'єктів господарювання і споживачів від недобросовісної 

конкуренції. 

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» містить єдину 

у вітчизняному законодавстві нормативну дефініцію недобросовісної конкуренції, 

спрямовану на розкриття суті господарських правопорушень, що мають місце в 

господарській діяльності та спричиняють негативний вплив на стан економічної 

конкуренції. Відповідна дефініція наводиться в положеннях Закону через 

конструкцію генерального делікту, що включає усі дії господарюючих суб'єктів, 

що виходять за межі торгових та інших чесних звичаїв у сфері комерційної 

діяльності. У свою чергу наявність бланкетних норм вказує на тісний зв'язок 

цього законодавчого акта з іншим законодавством, що регулює суспільні 

відносини у сфері захисту економічної конкуренції та промислової власності [80, 

с. 11]. 

Сучасне законодавство про захист від недобросовісної конкуренції слугує 

одразу трьом цілям, а саме: захистові конкурентів, захистові споживачів, 

узгодженню конкуренції з інтересами громадськості в цілому [3, с. 41 ; 167, с. 10]. 

Зазначені цілі можуть бути віднесені до будь-яких сфер господарської діяльності, 
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у тому числі господарської діяльності, яка пов’язана з використанням об’єктів 

промислової власності. 

Базові властивості цих сфер дозволяють знайти точки зіткнення 

конкурентного регулювання та промислової власності, спрямовані зрештою на 

стимулювання економіки, а також на якісну роботу механізмів захисту від 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. Захист від 

недобросовісної конкуренції став розглядатися як складова частина охорони 

промислової власності більше ста років тому і знайшов своє закріплення в 

прийнятті у 1900 році статті 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової 

власності.  

Г. Боденхаузен пояснює, що припинення недобросовісної конкуренції в 

Паризькій конвенції включено як об'єкт охорони промислової власності з тієї 

причини, що часто посягання на права промислової власності (наприклад, на 

право на товарний знак, фірмове найменування) або незаконне використання 

зазначення походження або найменування місця походження є і актами 

недобросовісної конкуренції. Однак конвенція (частина друга і третя статті 10-bis) 

закріплює також загальний принцип, згідно з яким будь-яка конкуренція, що 

суперечить приватним звичаям у сфері промисловості або торгівлі, утворює акт 

недобросовісної конкуренції; крім того, конвенція наводить приклади такої 

недобросовісної конкуренції [15, с. 39]. 

Аналіз відносин, що виникають у сфері захисту від недобросовісної 

конкуренції та промислової власності, дозволяє говорити як про відмінні риси, 

так і про тотожні підходи у регулюванні. Наприклад, у визначенні сутності прав, 

які надаються в тому або іншому випадку. Так, права на об'єкти промислової 

власності, зокрема на винаходи, корисні моделі, промислові зразки виникають 

після отримання останніми правової охорони в порядку, встановленому 

законодавством конкретної країни, що надається відповідними компетентними 

органами (у більшості своїй в національних патентних відомствах). Такі права 

носять виключний характер і можуть передаватися, відчужуватися або 

використовуватися будь-яким із способів, що допускаються законодавством. 
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Дещо інші підходи надання правової охорони застосовуються до комерційних 

найменувань та добре відомих торговельних марок, які не потребують 

обов’язкової державної реєстрації. 

Відповідно до пункту 24 постанови пленуму Вищого господарського суду 

України від 26 грудня 2011 року № 15 «Про деякі питання практики застосування 

конкурентного законодавства» у розгляді справ зі спорів, пов'язаних із захистом 

господарюючих суб'єктів (підприємців) і споживачів від недобросовісної 

конкуренції і одночасно - із захистом прав інтелектуальної власності, 

господарським судам слід з огляду на вимоги статті 3 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» керуватися Законом України «Про захист 

економічної конкуренції», міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, приписами Паризької 

конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата 

набуття чинності для України – 25 грудня 1991 року), яка у статті 10 bis 

передбачає обов'язок країн-учасників забезпечити громадянам цих країн 

ефективний захист від недобросовісної конкуренції та містить визначення акта 

недобросовісної конкуренції у промислових і торговельних справах. Згідно з 

пунктом (2) статті 1 цієї Конвенції об'єктами охорони промислової власності є 

патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки 

обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи 

найменування місця походження, а також припинення недобросовісної 

конкуренції. 

Правова охорона для більшості з перелічених об’єктів промислової 

власності, як вже зазначалося, надається на підставі державної реєстрації. Однак 

захист від недобросовісної конкуренції може здійснюватися щодо будь-якого 

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. 

Для цілей нашого дослідження пропонуємо об’єкти промислової власності 

поділити на реєстровані і нереєстровані за встановленим порядком набуття прав 
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на них. За допомогою такого поділу можна виявити особливості 

правозастосування у справах про захист від недобросовісної конкуренції щодо 

різних об’єктів промислової власності за статтями 4 та 6 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», а також виділити недобросовісну 

реєстрацію в окремий вид недобросовісної конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності. 

Варто зауважити, що торговельні марки можуть реєструватися або 

визнаватися добре відомими. Відповідно до частини першої статті 25 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» охорона прав на добре 

відомий знак здійснюється згідно з статтею 6-bis Паризької конвенції про охорону 

промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим 

Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим 

незалежно від реєстрації його в Україні. На нашу думку, це питання можна 

вирішити так, щоб добре відомі торговельні марки виділити в окрему групу 

нереєстрованих торговельних марок в межах об’єктів промислової власності. 

Додаткові питання виникають з приводу зазначень походження товару. 

Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» передбачає 

правову охорону двох видів зазначень походження товарів: 1) просте зазначення 

походження товарів. Правова охорона простого зазначення походження товару 

надається на підставі його використання. Правова охорона простого зазначення 

походження товару полягає у недопущенні використання зазначень, що є 

неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в оману щодо 

дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення походження 

товару не підлягає реєстрації; 2) кваліфіковане зазначення походження товарів 

(назва місця походження товару та географічне зазначення походження товару). 

Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що 

вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не 

поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової 

охорони. Право на використання зареєстрованої назви місця походження товару 

або зареєстрованого географічного зазначення походження товару мають, за 
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умови реєстрації цього права, виробники, які в географічному місці, зазначеному 

в Реєстрі, виробляють товар, особливі властивості, певні якості чи інші 

характеристики якого відповідають тим, що внесені до Реєстру. 

Варто звернути увагу, що ЦК України в книзі ІV виключає з системи 

об’єктів права інтелектуальної власності прості зазначення походження товарів, а 

кваліфіковані зазначення походження товарів ототожнює з «географічними 

зазначеннями». 

Крижна В.М. вказує, що на сьогодні законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності не приведене у відповідність до положень ЦК України. 

У зв'язку з цим ЦК України в главі 45 передбачає право інтелектуальної власності 

на географічне зазначення, а Закон України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» від 16 червня 1999 року під зазначенням товару розуміє 

просте зазначення походження товару і кваліфіковане зазначення походження 

товару, яке, в свою чергу, включає назву місця походження товару і географічне 

зазначення походження товару. При визначенні, яке позначення може бути 

географічним зазначенням, необхідно враховувати, що видові назви товарів і 

прості зазначення походження товарів не можуть бути об'єктами інтелектуальної 

власності [98, c. 435].  

Отже, з урахуванням вищезазначеного, можемо чітко розмежувати об’єкти 

промислової власності, які набуваються шляхом державної реєстрації, та об’єкти 

промислової власності, які набуваються шляхом використання або визнання. 

Відповідно пропонуємо виокремити реєстровані та нереєстровані об’єкти 

промислової власності. 

До реєстрованих пропонуємо віднести 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 до нашого поділу, є об’єкти промислової 

власності, яким правова охорона надається на підставі їх використання або 

визнання (комерційні найменування, добре відомі торговельні марки). 
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Водночас Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

дозволяє виокремити три групи дій, які підпадають під поняття актів 

недобросовісної конкуренції та можуть розглядатися як господарське 

правопорушення. Першу групу складають недобросовісні дії суб’єктів 

господарювання, пов’язані з неправомірним використанням ними ділової 

репутації інших господарюючих суб’єктів. До другої групи відносяться 

неправомірні дії у сфері господарювання, що вчиняються з метою створення 

об’єктивних перешкод іншим суб’єктам господарювання та спрямовані на 

досягнення над ними неправомірних переваг на ринку товарів, робіт, послуг. 

Третя група дій включає неправомірне збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці інших суб’єктів господарювання. Кожна з таких груп може 

стосуватися допущення недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності, хоча перша стосується безпосередньо. 

Виникає питання стосовно того, яке законодавство в яких випадках 

підлягатиме застосуванню для припинення недобросовісного використання 

об’єктів промислової власності. З точки зору Г.О. Андрощука та інших посягання 

на виключні права інтелектуальної власності або на ділову репутацію, яке 

відбувається поза межами конкурентних відносин та не створює конкурентних 

переваг для порушника, належить до сфери регулювання і захисту виключно 

відповідних інститутів цивільного законодавства. Якщо ж посягання має на меті 

або ж своїм результатом отримання конкурентних переваг, тоді такі дії слід 

кваліфікувати як антиконкурентне правопорушення [80, с. 41]. 

Захист від недобросовісної конкуренції є дієвим доповненням захисту прав 

на промислову власність відносно таких об'єктів як торговельні марки, 

промислові зразки та зазначення походження товарів, якщо вони не захищені 

таким правом. Підставою для цього твердження служить предметний зміст 

законодавства про промислову власність. Оскільки закони, що регулюють 

питання промислової власності, не можуть в силу свого предмета регулювання 

містити норми, які могли би забезпечити чесне ведення справ суб'єктами 

підприємництва на певних ринках. Наприклад, Законом України «Про охорону 



76 

прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що він регулює відносини, що 

виникають у зв'язку з придбанням і здійсненням права власності (прав 

інтелектуальної власності) на знаки для товарів і послуг в Україні. 

Однак, частиною другою статті 20 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг», в якій регулюються питання порушень прав власників 

знаків, закріплено, що власник свідоцтва на знак може також вимагати усунення з 

товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з 

ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень 

знаку або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. При цьому 

вимагати відновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою 

також особа, яка придбала ліцензію. 

Вказана норма підтверджує, що захист об’єктів промислової власності 

відповідає інтересам не лише власників прав на них, але й інтересам споживачів і 

суспільства в цілому. Останнє значною мірою відповідає і завданню забезпечення 

сумлінності в конкуренції. Зокрема, несанкціоноване використання товарних 

знаків для конкуруючого продукту не лише складає неправомірну експлуатацію 

доброго імені власника товарного знаку, але окрім цього вводить в оману 

громадськість відносно комерційного походження товару (а, отже, і його 

характеристик). Саме такі погляди дозволяють фахівцям стверджувати, що закон 

про товарні знаки може розглядатися як особлива складова частина великої 

області законодавства про недобросовісну конкуренцію, і впровадження захисту 

товарних знаків служить запобіганню проявам недобросовісної конкуренції, 

зокрема – комерції під чужим ім'ям, зниженню певної якості або ціни, що 

вказується в рекламі [3, с. 14 – 15]. Саме тому торговельні марки, які навіть не 

були подані на державну реєстрацію та не визнавалися добре відомими, можуть 

отримати захист за допомогою законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції. Вказаний висновок можна зробити і стосовно прав на інший об'єкт 

промислової власності, а саме – промисловий зразок, що охороняється патентом, 

який забезпечує авторові захист від неправомірної експлуатації результатів його 

праці. 
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У той же час помилковим буде повне ототожнення захисних механізмів, що 

надаються у сфері реалізації прав на об'єкти промислової власності та у сфері 

охорони від недобросовісної конкуренції. Вказані механізми, при усій їх схожості, 

виконують ряд різних функцій, пов'язаних з різною правовою природою 

інтелектуальної власності і конкурентної діяльності. Відповідно, навряд чи захист 

прав на промислову власність, попри весь його комплексний характер, зможе 

забезпечити належне чесне ведення справ на ринку певних товарів (робіт, послуг). 

Оскільки під дію охоронних норм законодавства про промислову власність не 

потрапляють такі правопорушення як недобросовісна реклама, порушення 

комерційної таємниці (навіть не дивлячись на віднесення останньої згідно глави 

46 книги IV ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності). Вказане 

дозволяє говорити про природну доцільність наявності законодавства про захист 

від недобросовісної конкуренції не просто як доповнення до законодавства про 

промислову власність, але як рівнозначної частини національної системи 

законодавства. Аргументацією на користь даного висновку може служити позиція 

Т.С. Демченко щодо того, що в господарській діяльності для кваліфікації дії як 

акту недобросовісної конкуренції ключовим є зіставлення (протиставлення) з 

категорією добросовісної поведінки – справедливої і чесної поведінки, якої слід 

чекати від сторін в їх ділових відносинах і якого дотримувався б лояльний 

громадянин, чесна особа [32, с. 21 – 22]. У цьому контексті доцільно підтримати й 

загальний висновок, що робиться Г.О. Андрощуком та С.В. Шкляром про те, що 

сутність права на захист від недобросовісної конкуренції – це право конкурента 

вимагати, щоб усі перебували в згоді з правилами конкуренції, що існують у 

визначений час на ринку [3, с. 33]. 

Таким чином законодавство про недобросовісну конкуренцію бере на себе 

функцію забезпечення захисту чесного ведення справ суб'єктом підприємництва. 

У цій ситуації йдеться саме про захист, а не про правову охорону в тому 

розумінні, як вона поширюється на об’єкти промислової власності. Адже в 

останньому випадку правова охорона розглядається не в широкому розумінні по 

відношенню до захисту (як це прийнято у праві в цілому), а свідчить лише про 
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надання режиму легітимізації прав на відповідні об'єкти промислової власності. 

Натомість для виконання своєї захисної ролі законодавство про недобросовісну 

конкуренцію має бути гнучким і реалізовуватися для реєстрованих об’єктів 

промислової власності навіть без здійснення їх державної реєстрації. 

Вищим господарським судом України розглядалася справа про 

неправомірне використання упаковки товару, зовнішнього оформлення 

друкованих видань за статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» (постанова ВГСУ від 1 березня 2011 року у справі № 24-31/125-09-

4988). За результатами розгляду цієї справи, ВГСУ підтвердив, що чинне 

законодавство України не містить вимог щодо обов’язкового оформлення 

охоронних документів (реєстрації, патентування) на об’єкти використання, 

зазначені в статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

(зокрема, зовнішній вигляд упаковки чи її окремі елементи). 

Недобросовісне використання зазначень походження товарів 

досліджувалося АМКУ по справі ЗАТ «Котнар» щодо припинення випуску та 

реалізації вин під назвами грузинського походження або з використанням на 

етикетках словесного та зображувального позначень Департаменту державного 

регулювання виноградарства та виноробства «Самтрест» Міністерства сільського 

господарства та продовольства Грузії, позначення Georgian Wine (грузинське 

вино), а також чужих медалей. На жаль повний текст цього рішення, яке було 

винесено в 4 кварталі 2002 року, відсутній у відкритому доступі [3, c. 257-258]. На 

сьогодні ЗАТ «Контнар» перебуває у стані банкрутства. 

Майже через 15 років Адміністративна колегія Закарпатського обласного 

територіального відділення АМКУ винесла рішення про припинення порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції ТОВ «Котнар-М» за 

статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

(рішення Адміністративної колегії Закарпатського обласного територіального 

відділення АМКУ від 28 липня 2016 року № 23-р/к по справі № 03.1-12/2016).  

У 2010 році ТОВ «Котнар-М» розпочато виробництво та реалізацію вина 

виноградного ординарнарного столового напівсолодкого білого на етикетці якого 
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зазначена назва «TOKAJI» (угорська транслітерація) «muskat semisweet wine» 

(англійська транслітерація) та інші словесно-зображувальні позначення. 

Токайські вина виробляються в регіоні Токай-Хедьялья в Угорщині, а також у 

невеликій кількості на півдні Земплина в Словаччині. Тільки вино, яке 

виробляється в Токаї, має право називатися Токайським. Найменування «Tokaj» 

«Tokaji», зареєстровані в електронній базі Європейської комісії E-Bacchus 

(http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/) та є назвами, які захищені за 

місцем походження. Правила Європейського союзу (надалі – ЄС) мають на увазі 

маркування вина на підставі географічного походження. «E-Bacchus» - це реєстр 

бази даних, який містить найменування місць географічного походження, які 

охороняються в ЄС у відповідності з Регламентом (ЄС) № 1308/2013. За 

міжнародними правилами назву TOKAJI можуть використовувати тільки 

виробники тієї країни, де є регіон Токай. Інші країни можуть виробляти вино за 

технологією токайського, але не можуть використовувати назву вина «TOKAJI».  

Немає сумнівів, що поведінка ТОВ «Котнар-М» є актом недобросовісної 

конкуренції. Спірною є лише кваліфікація недобросовісного використання 

зазначення походження товарів за статтею 15-1, а не за статтею 4 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції». Нами вже зазначалося, що Закон 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» дозволяє виокремити 

декілька груп дій, які підпадають під поняття актів недобросовісної конкуренції 

та можуть розглядатися як господарське правопорушення. Одну з груп складають 

недобросовісні дії суб’єктів господарювання, пов’язані з неправомірним 

використанням ними ділової репутації інших господарюючих суб’єктів (статті 4 - 

7), а до іншої групи відносяться неправомірні дії у сфері господарювання, що 

вчиняються з метою створення об’єктивних перешкод іншим суб’єктам 

господарювання та спрямовані на досягнення над ними неправомірних переваг на 

ринку товарів, робіт, послуг (статті 8 - 15-1). 

Можемо припустити, що кваліфікація органом АМКУ неправомірного 

використання зазначення походження товарів як поширення інформації, що 

вводить в оману, зумовлювалася наявністю у ТОВ «Котнар-М» зареєстрованої 
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торговельної марки на назву вина «TOKAJI». Відповідно до свідоцтва на знаки 

для товарів і послуг №104556, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв 

України на знаки для товарів і послуг 25 березня 2009 року та виписки з 

Державного реєстру від 25 травня 2010 року №104556 ТОВ «Котнар-М» є 

власником знаку - «Токай Мускат CÔTNAR». 

Виникає глибоке занепокоєння, що орган АМКУ, щоб не доводити 

недобросовісність реєстрації назви вина як торговельної марки, здійснив 

неправильну кваліфікацію акту недобросовісної конкуренції. Не можна 

ототожнювати правомірність використання позначення з наявністю 

зареєстрованих прав на нього. Під неправомірним використанням позначень за 

статтею 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. 

Разом з тим, у процесі правозастосування, органи АМКУ виявили проблеми 

у застосуванні норм, закріплених у статті 4 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», які стосуються колізій при визначенні пріоритету 

осіб на використання об’єктів промислової власності. Адже у згаданій статті 4 

пріоритет визначається як першість у застосуванні на товарному ринку, тоді як у 

спеціальному законодавстві з інтелектуальної власності зазначений термін 

вживається в іншому значенні. Оскільки у даному разі йде мова про першість 

подачі заявки на державну реєстрацію знака для товарів і послуг, промислового 

зразка тощо. Зазначене призводить до неоднозначного тлумачення як у процесі 

правозастосування, так і у процесі захисту порушених прав інтелектуальної 

власності, зокрема, при розгляді судами спорів даної категорії. Крім того, 

зазначене є свідченням перетинання інтересів антиконкурентного законодавства 

із законодавством у сфері промислової власності і підтверджує взаємозв’язок між 

цими видами суспільних відносин.  

З цього приводу АМКУ в листі від 17 лютого 2009 року № 54/01 

висловився, що положення статті 4 забезпечують захист від недобросовісної 

конкуренції у вигляді неправомірного використання ділової репутації не на 
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підставі охоронного документа, до прикладу, патенту на промисловий зразок чи 

свідоцтва на знак для товарів і послуг, а виходячи з першості у використанні 

будь-якого позначення чи сукупності позначень, що забезпечують 

індивідуалізацію діяльності відповідного суб'єкта господарювання з-поміж інших. 

Цю позицію підтримав ВГСУ у постанові пленуму від 26 грудня 2011 року № 15. 

Захист від змішування також надається виробам суб’єктів господарювання 

за статтею 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», яка 

передбачає, що під копіюванням зовнішнього вигляду виробу розуміється 

відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і 

введення його у господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, 

що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. 

Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його 

частин, якщо таке копіювання обумовлено виключно їх функціональним 

застосуванням. Водночас слід мати на увазі, що дія даної статті не поширюється 

на вироби, що мають охорону як об'єкти права інтелектуальної власності. 

Для застосування вказаної статті, варто зазначити випадки, коли об’єкти 

права інтелектуальної власності не мають правової охорони: по-перше, це об’єкти 

інтелектуальної власності на які не відбулося набуття прав; по-друге, це об’єкти 

інтелектуальної власності у яких скінчився або не продовжувався термін правової 

охорони; по-третє, це об’єкти інтелектуальної власності у яких правова охорона 

достроково припинена або набуття прав визнано недійсним. 

На нашу думку, захист за вказаною статтею є дуже обмеженим, оскільки 

стосується лише виробів і не застосовується у разі правової охорони виробу як 

об’єкта інтелектуальної власності. Натомість стаття 10-bis Паризької конвенції 

про охорону промислової власності не містить таких умовностей. 

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 
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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. 

Висновки щодо недобросовісного використання реєстрованих об’єктів 

промислової власності можна звести до наступного: 1) до реєстрованих об’єктів 

промислової власності відносяться торговельні марки, промислові зразки, 

винаходи, корисні моделі, кваліфіковані зазначення походження товарів, а до 

нереєстрованих – добре відомі торговельні марки та комерційні найменування; 

2) 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); 3) недобросовісна реєстрація об’єкту промислової власності не є 

підставою для звільнення від відповідальності за недобросовісне використання 

об’єктів промислової власності. 

 

2.2. Недобросовісне використання нереєстрованих об’єктів промислової 

власності 

У зв’язку з посиленим міжнародним захистом добре відомих торговельних 

марок та комерційних найменувань, варто розкрити співвідношення Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Паризької конвенції про 

охорону промислової власності в частині захисту від змішування. 

Нагадаємо, що стаття 10-bis Паризької конвенції містить неповний перелік 

трьох основних типів проявів недобросовісної конкуренції, до яких належать: 1) 

дії, що викликають змішування; 2) дії які дискредитують конкурентів; 3) дії, які 

можуть ввести в оману громадськість. Їх стислий аналіз дозволяє простежити 

особливості відображення в національному законодавстві та можливості 
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припинення недобросовісної конкуренції за підставами, закладеними первинно 

саме Паризькою конвенцією. 

Доцільно зауважити, що базовий принцип заборони вчиняти дії, які 

суперечать торговим та іншим чесним звичаям, знайшов своє повне закріплення у 

Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Якщо аналізувати 

національне законодавство, то слід зауважити, що пункту першому відповідають 

положення, закріплені у статтях 4 і 6 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», пункту другому – положення, закріплені у статті 8 

цього ж Закону, пункту третьому – у статті 15-1 відповідно. 

Аналіз Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

засвідчує той факт, що при його створенні національний нормотворець пішов 

шляхом застосування підходу, за якого в законі актами недобросовісної 

конкуренції було визнано як дії, зазначені у статті 10-bis Паризької конвенції, так 

і не зазначені дії (наприклад, порушення щодо комерційної таємниці). Такий 

підхід використовується у світовій практиці та являє собою приклад одного з 

типових варіантів відображення положень Паризької конвенції у національному 

законодавстві про недобросовісну конкуренцію. 

Як зазначалося, добре відомі торговельні марки та комерційні 

найменування є нереєстрованими, оскільки порядок набуття прав на них не 

передбачає обов’язкової державної реєстрації. Основи для правової охорони 

добре відомих торгових марок та комерційних найменувань закладені в статті 6-

bis та статті 8 Паризької конвенції. Відповідно до статті 6-bis країни 

зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається 

законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або 

визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що 

становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати 

змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації 

чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що 

користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або 

подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна 
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складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи 

імітацію, здатну викликати змішування з ним. В свою чергу стаття 8 передбачає, 

що комерційне найменування охороняється в усіх країнах Союзу без 

обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно 

частиною товарного знака. 

Основна ціль недобросовісних конкурентів, які використовують чужі добре 

відомі торговельні марки та комерційні найменування, полягає у досягненні 

змішування. Якщо говорити про дії, що викликають змішування, то при їх 

розгляді увага приділяється таким питанням як визначення загальних випадків 

змішування, дослідження видів змішування, розгляд змішування стосовно 

зазначень, обмежене застосування спеціального законодавства, обмеження сфери 

охорони товарних знаків, фірмовим найменуванням, змішування стосовно форми 

товару. Аналіз пункту 1 частини третьої статті 10-bis дозволяє говорити про те, 

що вона охоплює широке коло випадків у комерційній діяльності і стосується 

знаків, етикеток, гасел, упаковки, форми і кольору товарів чи інших ознак 

розпізнавання, які вживаються підприємцями. Звичайно, лише «намір» викликати 

змішування не дає підстави для визнання певної дії актом недобросовісної 

конкуренції на підставі пункту 1 частини третьої статті 10-bis. Разом із тим, 

недобросовісність імітатора може впливати на обрання санкцій, що можуть 

застосовуватися до порушника. Крім того, як зазначають, не завжди необхідно, 

щоб змішування сталося насправді, оскільки схожість на змішування часто є 

достатнім доказом для прийняття судового рішення про припинення 

недобросовісної конкуренції. При цьому охорона від змішування надається без 

жодних обмежень у часі, оскільки захист може забезпечуватися протягом усього 

часу, доки є вірогідність змішування. Водночас передбачений достатній простір 

для використання характеристик, які не призводять до змішування стосовно 

товарів, послуг і підприємництва, аби не обмежувати конкуренцію на даному 

ринку. Втім, як тільки ринковий продукт переходить у стадію традиційності чи 

стає добре відомим, тобто втрачає свій оригінальний або характерний вигляд, 

імовірність визначити змішування суттєво понижується [3, с. 43]. Саме тому 
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підставою для надання правової охорони добре відомому знаку є визнання, а для 

комерційного найменування – використання. 

Якщо аналізувати національне законодавство, то під неправомірним 

використанням добре відомих торговельних марок та комерційних найменувань 

закон вважає їх використання без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який 

раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській 

діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього 

суб'єкта господарювання (стаття 4 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»). Водночас використання у комерційному 

найменуванні власного імені фізичної особи не визнається неправомірним, якщо 

до власного імені додається який-небудь відмітний елемент, що виключає 

змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання. 

В Україні охорона від змішування, зазвичай, існує у рамках спеціального 

законодавства про торговельні марки та комерційні найменування. Така охорона 

надається згідно з положеннями книги четвертої ЦК України (зокрема, глав 43, 

44), Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» тощо. 

Водночас не всі добре відомі торговельні марки можуть отримати таку охорону, 

адже існує ряд абсолютних та відносних підстав для відмови у її надання та 

неможливості подальшого захисту. 

Згідно з частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг» не можуть одержати правову охорону також 

позначення, які: 1) звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої 

внаслідок їх використання; 2) складаються лише з позначень, що є 

загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; 3) складаються 

лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у 

заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, 

склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час 

виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; 4) є оманливими або такими, 

що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар 

або надає послугу; 5) складаються лише з позначень, що є загальновживаними 
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символами і термінами; 6) відображають лише форму, що обумовлена природним 

станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає 

товарові істотної цінності. Позначення, вказані в пунктах 1, 2, 3, 5, 6, можуть бути 

внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають 

домінуючого положення в зображенні знака. 

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, 

які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з: знаками, раніше 

зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для 

таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці 

знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником 

яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 

6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими 

найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали 

право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених 

з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у 

тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до 

Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (такі 

позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які 

мають право користуватися вказаними зазначеннями); знаками відповідності 

(сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.  

Крім того, відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» не реєструються як знаки позначення, 

які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в Україні іншим 

особам; назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і 

персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського 

права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, 

портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди. 

Тому захист від змішування добре відомих торговельним марок 

здійснюється на підставі Закону України «Про захист від недобросовісної 
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конкуренції», тоді коли Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» не поширює правову охорону на конкретну добре відому торговельну 

марку або вона не була визнана добре відомою в установленому порядку. 

Наведений підхід не протирічить статті 6-bis Паризької конвенції. 

У Типових положеннях про захист від недобросовісної конкуренції, 

підготовлених Міжнародним бюро ВОІВ, зазначається, що у тих випадках, коли 

товарний знак, фірмове найменування чи інший розпізнавальний знак 

підприємства асоціюється в споживачів із визначеним комерційним джерелом чи 

походженням, будь-який акт, який створює чи може створити змішування 

відносно джерела чи походження, буде, як правило, вважатися актом 

недобросовісної конкуренції. Разом із тим поняття «змішування» не слід 

обмежувати змішуванням відносно комерційного джерела чи походження, варто 

включати в це поняття все, що могло б вказувати на діловий зв'язок, наприклад, 

між двома користувачами одного і того ж товарного знака чи схожих товарних 

знаків (змішування відносно зв’язку). Крім того, у деяких випадках споживачі, не 

припускаючи, що продукти чи послуги походять з того самого джерела, можуть, 

проте, думати через їхню подібність, що використання товарного знака для 

зазначених продуктів і послуг було дозволено іншим підприємством (змішування 

відносно спонсорства). ВОІВ також вважає, що змішування може відбутися 

особливо відносно добре відомого товарного знака, ідентичного чи подібного 

товарного знака, який використовується для продуктів чи послуг, які не мають 

подібності з продуктами чи послугами, у зв’язку з якими цей товарний знак є 

добре відомим. Згідно із загальним правилом оскільки несанкціоноване 

використання товарного знака для відомих продуктів чи послуг навряд чи 

створить змішування, подібний акт не вважається порушенням товарного знака в 

силу того, що закон про товарні знаки традиційно обмежує рамки охорони 

актами, що належать до одних і тих самих або схожих продуктів чи послуг. Проте 

у випадку використання знака, ідентичного чи подібного добре відомим товарним 

знаком, для інших продуктів чи послуг, подібне використання цього знака все ж 

може призвести до змішування. Це може відбутися, зокрема, при такому 
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використанні добре відомого товарного знака, коли реклама несхожого продукту 

чи послуги спрямована на те, щоб скористатися існуючою в уяві споживачів 

асоціацією з продуктами чи послугами, для яких даний товарний знак є добре 

відомим. Це міркування застосовуються незалежно від того, є добре відомий 

товарний знак зареєстрованим чи ні [3, с. 191-192]. 

В країнах загального права, зокрема США, товарний знак має тенденцію 

радше до зазначення лояльності споживача, а не належності виробника. Він надає 

продукції образ, на якому товарний знак засновано. Ключовим чинником є 

реакція споживача. Споживач може надати перевагу певному типу продукції не 

через те, що за допомоги товарного знака можна визначити джерело походження, 

яке споживач оцінює, а тому, що товарний знак як такий має певну вартість. Якщо 

товарний знак набув незалежної вартості, юридичний захист не буде залежати від 

ймовірності змішування щодо джерела походження. Цінність товарного знака для 

власника вже не визначається лише тим, що він дає можливість споживачеві 

пізнати, які товари належать власнику, а які ні. Товарний знак розглядається як 

захищений, якщо він має власну вартість. Іншими словами, він захищений проти 

«знецінення». Змішування не завжди призводить до судової відповідальності за 

«знецінення», як захисний інтерес суди визначили розрізнювальну силу товарного 

знака позивача. Навіть за умов відсутності конкуренції і будь-якого змішування, 

використання знака іншими підриває імідж товарного знака [43, с. 199-200, 204]. 

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. 



89 

Т. С. Демченко зазначає, що відомість знака значній частині зацікавлених 

кіл населення свідчить про те, що він має певну репутацію серед споживачів 

позначених ним товарів чи послуг. Дана обставина часто призводить до ситуації, 

коли інші виробники однорідної продукції намагаються недобросовісно 

використати його в своїй діяльності і тим самим вводять споживачів в оману 

стосовно дійсного виробника товару та його якості. Найчастіше подібне 

положення речей виникає в країнах, де товарний знак вже набув широкої 

відомості, але ще не зареєстрований у встановленому законом порядку. В зв’язку 

з цим, Спільна резолюція про положення щодо загальновідомих знаків зазначає, 

що держави-члени ВОІВ не можуть висувати як умову для визнання знака 

загальновідомим факт його реєстрації чи використання, підтверджуючи тим 

самим, що такого роду позначення є виключенням з принципу територіальності. 

Отже, основним наслідком загальновідомості знака є те, що його правова охорона 

виникає не внаслідок державної реєстрації чи використання, а внаслідок його 

широкої відомості серед зацікавленої частини населення відповідно до положень 

статті 6-bis Паризької конвенції [33, с. 104-105]. 

У деяких країнах загальновизнаним або всесвітньо відомим знакам, що 

мають високу репутацію, надається охорона, яка виходить за межі подібності до 

ступеня змішування товарів. Така далеко йдуча охорона повинна надаватися 

тільки тоді, коли використання одного й того ж знака або майже ідентичного 

знака для інших, неподібних товарів завдало б шкоди його дистинктивності або 

його репутації. Ця розширена охорона не обов’язково покриває всі можливі 

товари. Може статися так, що використання знака, ідентичного до 

загальновідомого знака, було б невиправданою шкодою відносно певної категорії 

товарів, тоді як те ж саме використання на цілком неподібних товарах могло б не 

бути використанням всупереч інтересам зареєстрованого власника 

загальновідомого знака. Рішення слід визначати з врахуванням усіх обставин 

конкретного випадку, включаючи ступінь репутації знака, вид товарів, для яких 

він використовується порушником, спосіб, яким він подає свої товари, тощо. Нині 

більшість країн дотримуються практики надання охорони, яка виходить за межі 
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подібності товарів, тільки у виняткових випадках всесвітньо відомим знакам або 

знакам, що мають дуже високу репутацію. Хоча репутація сама собою, звичайно, 

не достатня. Більш широка охорона виправдана тільки тоді, коли використання 

знака без належної на те причини привело б до здобуття вигоди, одержаної 

нечесними засобами з відмінного характеру або репутації товарного знака, або 

завдало б йому шкоди [89, с. 197]. 

З урахуванням викладеного, виділимо такі ознаки недобросовісного 

використання добре відомих торгових марок: 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 визнання не є перешкодою для 

кваліфікації недобросовісного використання добре відомої торговельної марки як 

акту недобросовісної конкуренції. 

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин значення комерційних 

найменувань для розвитку окремого підприємства, а в їх сукупності й для 

економічного розвитку держави важко переоцінити. Комерційне найменування, 

поряд з торговельною маркою, є важливим елементом у системі взаємовідносин 

між виробниками та споживачами, а також має першочергове значення як 

могутній економічний фактор стабільності і добробуту фірми. Більше того, 

комерційне найменування є одним з ключових моментів стратегії розвитку 

підприємства. Загальновідомо, що вдало підібране комерційне найменування 

може мати велике позитивне значення для приваблення покупців, збільшення 

обсягів продажу, а отже, подальшого розвитку виробництва [18, с. 16.]. 

Відповідно до частини другої статті 489 ЦК України право інтелектуальної 

власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого 
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використання цього найменування. Згідно з частиною першою статті 490 ЦК 

України майновими правами інтелектуальної власності на комерційне 

найменування є: 1) право на використання комерційного найменування; 2) право 

перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне 

найменування, в тому числі забороняти таке використання. На разі інших 

майнових прав інтелектуальної власності на комерційні найменування законом не 

встановлено. 

Пленум ВГСУ у постанові № 12 від 17 жовтня 2012 року «Про деякі 

питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної 

власності» зазначав, що для правильного вирішення спорів господарським судам 

належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово 

чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом 

діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на 

одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними 

надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін 

однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих 

елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких 

найменувань у цілому. 

Не викликає сумнівів, що використання однакового комерційного 

найменування є порушенням майнових прав інтелектуальної власності особи, якій 

воно належить. Виняток передбачений тільки в частині четвертій статті 489 ЦК 

України, яка визначає, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, 

якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та 

(або) реалізовують, та послуг, які ними надаються. 

Невизначеним залишається лише питання недобросовісного використання 

схожих комерційних найменувань, які не є тотожними в окремих елементах. Так у 

одній зі справ про недобросовісне використання комерційного найменування 

ВГСУ дійшов висновку, що чинне законодавство України не містить ні вимог 

щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи 

(стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного 
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найменування (зокрема, стосовно зазначення організаційно-правової форми 

підприємства). Беручи до уваги призначення комерційного найменування як 

засобу індивідуалізації, який не потребує державної реєстрації та має правову 

охорону з моменту його першого використання, ВСГУ зауважено на необхідність 

встановлення таких факторів: чи має позивач комерційне найменування, яке саме 

та з якого моменту воно його використовує; чи використовує відповідач спірне 

найменування в господарській діяльності, в якій формі та стосовно яких товарів і 

послуг; чи є позначення, яке використовує відповідач, тотожним або схожим із 

комерційним найменуванням позивача та чи може використання відповідачем 

спірного позначення ввести в оману споживачів щодо товарів, які вони 

виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються (постанова 

ВГСУ від 31 серпня 2010 року у справі № 22/284/08-28/289/09). Це одна зі справ, 

де ВГСУ поставив на розгляд питання щодо того чи є спірне комерційне 

найменування тотожним або схожим. 

Хоча цивільне законодавство прямо не забороняє використання схожих 

комерційних найменувань, В. М. Крижна висловлює таке міркування: щоб не 

допустити введення споживачів в оману щодо особи, яка виготовляє або реалізує 

товар чи надає послуги, суб’єкт прав на комерційне найменування повинен мати 

можливість забороняти іншим особам використовувати як тотожне, так і схоже до 

ступеня змішування позначення [151, с. 98]. На разі, ні ГК України в гл. 16, ні ЦК 

України в гл. 43 такі міркування прямо не підтримує. 

Наведене дає підстави для висновку, що недобросовісне використання 

схожих комерційних найменувань не завжди є порушенням майнових прав 

інтелектуальної власності, але є актом недобросовісної конкуренції за статтею 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. Отже, недобросовісне використання комерційних найменувань 

може розглядатися як акт недобросовісної конкуренції у разі використання 
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схожого, але не тотожного комерційного найменування, або у разі використання 

комерційного найменування для інших товарів та послуг. 

 

2.3. Недобросовісна реєстрація об’єктів промислової власності 

Все частіше в засобах масової інформації зустрічається термін «патентний 

тролінг». Запозичення цього терміну відбулося з США, де його розуміють в 

такому значенні: практика набування та застосування патентів для цілей 

ліцензування або судових позовів, а не для виробництва власних товарів чи 

послуг [180]. 

І.М. Коросташова зазначає, що «патентний тролінг» – це шкідливе явище, 

що набуває в Україні все більших масштабів. Він полягає у зловживанні правами 

інтелектуальної власності на корисні моделі та промислові зразки, реєстрація яких 

стає можливою у зв’язку з певними прогалинами та протиріччями у 

національному законодавстві. Права інтелектуальної власності «патентних 

тролів» мають досить умовний характер, однак важелі у вигляді патентів, 

отримані цими недобросовісними суб’єктами, дозволяють їм здійснювати 

маніпуляції в тому числі із залученням контрольних і правоохоронних органів, 

блокувати діяльність суб’єктів господарювання й шантажувати їх для отримання 

великих прибутків [63, с. 27]. 

В Україні подібне явище спостерігається з певними особливостями, які 

зумовлені вітчизняною системою правової охорони об’єктів промислової 

власності та практикою правозастосування. Можна виділити три ознаки, які 

відрізняють «український патентний тролінг» від аналогічного явища в світі. 

По-перше, набуття прав на об’єкти промислової власності відбувається 

шляхом реєстрації корисних моделей, промислових зразків та торговельних 

марок, а не придбання вже зареєстрованих. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» подані на реєстрацію корисні моделі проходять експертизу за 

формальними ознаками без встановлення відповідності корисної моделі умовам 

патентоздатності (новизні, промисловій придатності). Так само Закон України 
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«Про охорону прав на промислові зразки» передбачає, що патент на промисловий 

зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту. 

Такий сприятливий для заявників механізм швидкої реєстрації корисних моделей 

та промислових зразків все частіше використовується окремими особами 

всупереч його призначенню. 

Згідно зі статті 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 

товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів 

(послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями 

можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації 

кольорів. 

Для реєстрації торговельної марки заявнику не потрібно доводити 

правомірність подання на реєстрацію певного позначення. Якщо заявлене 

позначення не є тотожним або спорідненим для інших торговельних марок, то у 

недобросовісного суб’єкта господарювання є шанс зареєструвати торговельну 

марку, яка є чужим позначенням або суперечить інтересам інших суб’єктів 

товарних ринків. 

Додатковим фактором, який спонукає на недобросовісну реєстрацію 

торговельних марок, можна назвати ускладнений доступ до національних 

доменних імен «.ua». Відповідно до Регламенту особливостей реєстрації 

приватних доменних імен другого рівня в домені .UA, розробленого спільно 

товариством з обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», адміністраторами 

публічних доменів та реєстраторами 1 квітня 2014 року, приватні доменні імена 

другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне 

доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не 

включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання 

якого на території України належать відповідному реєстранту [141]. Словесний 

або комбінований знак для товарів і послуг (торговельна марка) є передумовою 

для реєстрації доменного імені «.ua». 
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Варто відзначити, що порушення, пов’язані з неправомірним використанням 

доменних імен (кіберсквотинг), є реальністю сьогодення. В Україні набралося вже 

понад 100 судових рішень, що стосуються доменних спорів. Процеси проти 

українських кіберсквотерів також розглядались Арбітражним центром ВОІВ [48, 

с. 255]. Слід звернути увагу й на існування міжнародних звичаїв у цій сфері 

(наприклад, Єдина політика розв’язання спорів про доменні імена від 24 жовтня 

1999 року (The Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy – UDRP)) [182]. 

По-друге, застосування недобросовісно зареєстрованих об’єктів 

промислової власності відбувається шляхом пред’явлення неправомірних вимог, 

подання безпідставних судових позовів та включення їх до Митного реєстру 

об’єктів інтелектуальної власності. 

І. М. Коросташова зауважує, що хоча законом передбачено можливість 

оскаржити такі патенти у суді та домогтися їх анулювання, відомий і той факт, що 

судовий процес розгляду спорів потребує досить багато часу. До цього ж часу 

«патентний троль» отримує серйозні правові важелі та має багато можливостей 

для здійснення маніпуляцій, у тому числі із залученням органів виконавчої влади 

та правоохоронних органів. Таким чином, недобросовісні заявники отримують 

права на сумнівні об’єкти, щодо них автоматично включається механізм правової 

охорони та захисту їх прав. Унаслідок цього такі особи отримують можливість 

блокувати господарську та зовнішньоекономічну діяльність інших суб’єктів і 

займатися здирництвом на начебто законних підставах, тобто фактично 

зловживати правами [63, c. 27]. 

Згідно зі статтями 398, 399 Митного кодексу України правовласник, який 

має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон 

України порушуються чи можуть бути порушені його права на об’єкт права 

інтелектуальної власності, має право подати до центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну 

політику, заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт 

інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до митного 

реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до 
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закону. У разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру 

об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, 

виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, 

пред’явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення 

призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. 

Саме для такого призупинення митного оформлення товарів може 

здійснюватися недобросовісна реєстрація об’єктів промислової власності. 

По-третє, недобросовісно зареєстровані об’єкти промислової власності не 

відповідають умовам надання правової охорони. 

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. 

Що стосується торговельних марок, то Т. С. Демченко, проаналізувавши 

судову практику, зазначає, що недобросовісна подача заявки про реєстрацію 

товарного знаку здійснюється у випадку, коли законний володілець в силу тих чи 

інших обставин не забезпечив необхідної правової охорони власному позначенню 

на певній території, а інша особа, користуючись ситуацією, намагається 

зареєструвати такий знак на своє ім'я. Залежно від "очевидності" 

недобросовісного характеру поведінки заявника всі можливі конфліктні ситуації 

можна розподілити на три групи: 1. Недобросовісна реєстрація загальновідомого 

знаку; 2. Недобросовісна реєстрація знаку заявником, пов'язаним із володільцем 

даного позначення певними договірними відносинами; 3. Недобросовісна 

реєстрація знаку заявником, не пов’язаним із володільцем даного позначення 

жодними договірними відносинами [32, c. 29]. 

На нашу ж думку, недобросовісна реєстрація торговельних марок полягає у 

спробі заявника отримати правову охорону для позначення, яке є 

загальновживаним, оманливим чи позначенням третіх осіб. Така реєстрація може 

відбутися, якщо при експертизі не було відомо або не взято до уваги відповідні 

обставини. 
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Зупинимося на суб’єктах недобросовісної реєстрації об’єктів промислової 

власності. 

У зв’язку з нещодавнім реформуванням системи державного управління 

інтелектуальної власністю повноваження Державної служби інтелектуальної 

власності України з видачі охоронних документів на об’єкти промислової 

власності перейшли до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(далі – Міністерство). Відповідне міністерство при недобросовісній реєстрації 

об’єктів промислової власності фактично виступає заручником законодавчої 

процедури, але юридично саме воно забезпечує недобросовісну реєстрацію 

об’єкту промислової власності, який не відповідає умовам надання правової 

охорони. Так само митні органи забезпечують внесення недобросовісно 

зареєстрованих об’єктів промислової власності до Митного реєстру об’єктів 

інтелектуальної власності та подальше призупинення митного оформлення 

товарів. 

Після внесення змін у 2008 році [105], межі застосування Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», визначені статтею 2, були змінені. 

Так, у первинній редакції даного Закону він застосовувався до відносин, у яких 

брали участь господарюючі суб’єкти (підприємці), їх об’єднання, а також органи 

державної влади, громадяни, юридичні особи та їх об’єднання, що не є 

господарюючими суб’єктами (підприємцями), у зв’язку з недобросовісною 

конкуренцією, в тому числі у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці 

дії мають негативний вплив на конкуренцію на її території. Разом із тим Закон не 

поширювався на відносини, в яких брали участь зазначені суб’єкти, якщо 

результат їх діяльності проявлявся лише за межами України, в разі коли інше не 

встановлено міжнародним договором, в якому бере участь Україна. 

У новій редакції статті 2 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» визначено, що він застосовується до відносин, у яких беруть участь 

суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовісною конкуренцією, у тому числі 

у разі вчинення ними дій за межами України, якщо ці дії мають чи можуть мати 

негативний вплив на конкуренцію на її території, якщо інше не встановлено 
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міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. На думку Г.О. Андрощука та інших, стаття 2 Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначає сферу його дії за 

змішаним суб’єктно-предметним критерієм, тобто одночасно визначає суб’єктів 

правовідносин, на яких поширюється дія цього Закону, а також вид правовідносин 

(предмет, з приводу якого вони виникають), необхідний для застосування Закону, 

– відносин у зв’язку з недобросовісною конкуренцією. Буквальний зміст 

зазначеної статті не дає можливості відповісти на запитання щодо виключного 

кола суб’єктів, на яких поширюється дія Закону. Проте системне тлумачення  

статті 2 та статті 1 Закону, а також поняття «економічна конкуренція» дає змогу 

зробити висновок про те, що хоча б один з учасників правовідносин, які є 

предметом регулювання Закону, має бути суб’єктом господарювання [80, с. 32]. 

Враховуючи, що на відносини, пов'язані з захистом від недобросовісної 

конкуренції, регулюючий вплив поряд із Паризькою конвенцією та міжнародними 

актами поширюють також Закон України «Про захист економічної конкуренції» 

та Закон України «Про Антимонопольний комітет України», необхідним є 

широкий підхід щодо розуміння суб’єктів господарювання. Тобто, визначаючи 

межі поширення законодавства про недобросовісну конкуренцію, якщо виходити 

з понятійного апарату Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

можна говорити, що закон поширюється на: 1) юридичних осіб незалежно від 

організаційно-правової форми та форми власності чи фізичних осіб, що 

здійснюють діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу 

господарську діяльність, у тому числі які здійснюють контроль над іншою 

юридичною чи фізичною особою; групи суб'єктів господарювання, якщо один або 

декілька з них здійснюють контроль над іншими; 2) органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-

господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, 

реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. 

У даному випадку законодавцем використано конструкцію господарської 

діяльності по відношенню до органів державної влади, органів місцевого 
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самоврядування тощо, на відміну від попередньої невдалої конструкції 

підприємницької діяльності. Оскільки ототожнення підприємницької діяльності із 

зазначеним колом суб’єктів не є методологічно вірним та не відповідає 

положенням, закладеним ГК України. Відповідно, навряд чи доцільно погодитися 

із позицією німецького професора А. Дерінгера, який відносить до сфери 

поширення Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» органи 

влади і управління в частині їх підприємницької діяльності, тобто в тій мірі, в які 

вони: 

- пропонують або здобувають на ринку товари або послуги; 

- здобувають на ринку товари або послуги з метою їх подальшої передачі у 

виконання своїх державних завдань третім особам (наприклад, каси страхування 

від захворювання); 

- здобувають на ринку товари або послуги з метою їх використання для 

власної діяльності (наприклад, офісне обладнання, транспортні засоби тощо) [3, с. 

288-289]. 

По-перше, зазначені суб’єкти не можуть здійснювати підприємницьку 

діяльність, якщо виходити з положень чинного законодавства. Відповідно до 

частини першої статті 8 ГК України держава, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування не є суб’єктами господарювання. Водночас згідно 

частини третьої статті 8 ГК України господарська компетенція органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної 

державної або комунальної установи. При цьому безпосередня участь держави, 

органів державної влади та місцевого самоврядування у господарській діяльності 

може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень та способом, які 

визначені Конституцією та законами України. Зазначена норма деталізується 

через інші положення ГК, зокрема закріплені у статтях 2, 22, 23 тощо. 

По-друге, зазначена норма тягне за собою незгоду із наведеним висловом 

щодо можливості органу державної влади чи органу місцевого самоврядування 

підпадати під дію законодавства про недобросовісну конкуренцію у тому разі, 

якщо вони пропонують на ринку товари. Аналіз компетенцій згаданих суб’єктів 
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(незалежно від сфери їх діяльності) не передбачає можливості займатися 

продажом товарів. Щодо послуг, то якщо говорити безпосередньо про органи 

державної влади та місцевого самоврядування, у даному разі може 

використовуватися конструкція лише адміністративних послуг, оскільки інші 

послуги, в межах відповідних компетенцій, закріплених локальними актами, 

можуть надаватися скоріш державними або комунальними установами. 

У листі АМКУ «Про особливості застосування положень законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції у зв’язку з набранням чинності Законом 

України «Про внесення змін до Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» від 18 грудня 2008 року № 689-VI» від 17 лютого 2009 року [126] 

зазначається, що зі сфери дії закону виключаються особи, що не є суб'єктами 

господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», оскільки вони не беруть безпосередньої участі у відносинах 

економічної конкуренції, тобто не можуть вчиняти «дії у конкуренції». У разі 

вчинення органами влади чи органами місцевого самоврядування дій, пов'язаних з 

недобросовісною конкуренцією, в інтересах суб'єктів господарювання, такі дії 

зазначених органів, за наявності відповідних ознак, можуть бути кваліфіковані за 

статтею 15 або 18 Закону України «Про захист економічної конкуренції». При 

цьому, за наявності відповідних доказів, суб'єкт господарювання, в інтересах 

якого вчинялись окреслені дії, може бути притягнутий до відповідальності за 

недобросовісну конкуренцію. Крім того, оскільки диспозиції окремих проявів 

недобросовісної конкуренції сформульовані, виходячи з можливості настання 

відповідних наслідків, Законом конкретизовано, що сфера застосування закону 

поширюється не лише на ті дії, що мають негативний вплив на конкуренцію на 

території України, а й на ті, що можуть мати такий вплив. 

Отже, не варто розглядати заклад експертизи та митні органи як суб’єктів 

недобросовісної реєстрації об’єктів промислової власності, оскільки вони не 

здійснюють «дії у конкуренції» та виступають інструментом недобросовісних 

заявників. 
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Також проблематичною є відповідь на питання чи може фізична особа, яка 

не зареєстрована як суб’єкт господарювання, розглядатися як суб’єкт 

недобросовісної реєстрації об’єкту промислової власності. 

Г. О. Андрощук та інші [80, с. 32] вважають, що після внесення змін до 

статті 2 у 2008 році із переліку суб’єктів було виключено громадян, що не є 

господарюючими суб’єктами. Однак, враховуючи тлумачення правових норм, що 

стосуються сфери застосування законодавства про недобросовісну конкуренцію, 

із даною позицією навряд чи можна повністю погодитися, адже термін «суб’єкти 

господарювання» вживається в Законі України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» у його значенні відповідно до Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» суб'єктом господарювання також є фізична особа, що 

здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу 

господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою 

юридичною чи фізичною особою, однак господарською діяльністю не вважається 

діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для 

кінцевого споживання. 

Закладений підхід свідчить про відсутність вимоги щодо легалізованого 

статусу суб’єкта господарювання при встановленні його відповідності критеріям 

учасника конкурентних відносин. 

Отже, недобросовісна реєстрація об’єкту промислової власності фізичною 

особою, яка не зареєстрована як суб’єкт господарювання, може бути актом 

недобросовісної конкуренції у двох випадках: 1) фізична особа здійснює 

господарську діяльність; 2) фізична особа здійснює контроль над іншою 

юридичною чи фізичною особою, яка здійснює господарську діяльність. 

Відомі два поширені погляди на можливі способи застосування Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» для протидії 

недобросовісній реєстрації об’єктів промислової власності: 

1) пропонується застосовувати статтю 15 «Досягнення неправомірних 

переваг у конкуренції», яка передбачає, що досягненням неправомірних переваг у 
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конкуренції є отримання таких відносно іншого суб'єкта господарювання шляхом 

порушення чинного законодавства, яке підтверджено рішенням органу державної 

влади, органу місцевого самоврядування, наділеного відповідною компетенцією. 

Передумовою застосування названої статті є наявність рішенням органу 

державної влади, органу місцевого самоврядування, наділеного компетенцією 

встановлення певних порушень чинного законодавства. Для прийняття таких 

рішень з питань недобросовісної реєстрації об’єктів промислової власності, 

І. М. Коросташова пропонує надати право Апеляційній палаті Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України на скасування за прискореною 

процедурою патентів на корисні моделі та промислові зразки, що отримані 

недобросовісними заявниками під їх відповідальність, і насправді не відповідають 

критерію новизни [63, c. 27]. 

Такий підхід не видається доречним, оскільки навіть за умови розширення 

компетенції Апеляційної палати, застосування статті 15 буде поставлене в 

залежність від прийняття та набрання чинності рішення про скасування патенту 

на корисну модель або промисловий зразок, яке може тривалий час прийматися 

та/або оскаржуватися. А стосовно недобросовісної реєстрації торговельних марок 

питання взагалі залишиться невирішеним. 

2) інший погляд на вирішення існуючої проблеми недобросовісної 

реєстрації об’єктів промислової власності полягає у введенні до Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» нового складу акту недобросовісної 

конкуренції.  

Так, Н.М. Мещерякова пропонує доповнити закон статтею 15-2 

«Неправомірне набуття та використання прав інтелектуальної власності»: 

«Неправомірними є дії з набуття та використання прав інтелектуальної власності з 

недобросовісними намірами та зловживання правом інтелектуальної власності в 

будь-яких формах, які призвели чи можуть призвести до створення перешкод 

іншим суб’єктам господарювання» [75]. 

По-перше, неправомірне використання прав інтелектуальної власності 

охоплюється статтею 4 «Неправомірне використання позначень». По-друге, 
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недобросовісність намірів при кваліфікації актів недобросовісної конкуренції не 

встановлюється, а презюмується у разі відповідності певної поведінки об’єктивній 

стороні акту недобросовісної конкуренції. По-третє, зловживання правом 

інтелектуальної власності не поширюється на недобросовісну реєстрацію об’єктів 

промислової власності, адже це є зловживанням правом на набуття прав 

інтелектуальної власності, а не зловживанням вже набутими правами 

інтелектуальної власності. І останнє, конкуренти можуть ініціювати розгляд справ 

про захист від недобросовісної конкуренцією за пропонованою статтею для 

боротьби навіть з добросовісними реєстраціями об’єктів промислової власності, 

адже тягар доказування відсутності охороноздатності у певного об’єкта 

промислової власності покладатиметься на АМКУ, а не на заявника. 

І.Ф. Коваль пропонує доповнити Закон України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» складами правопорушень, що мають визнаватись 

недобросовісною конкуренцією, зокрема, у вигляді: 1) неправомірного набуття 

виключних прав на торговельні марки, комерційні найменування; 

2) неправомірного використання торговельної марки для товарів і послуг, які не 

підпадають під обсяг її правової охорони. До обов’язкових ознак таких порушень 

мають належати: а) наявність протиправних дії у вигляді неправомірного набуття 

виключних прав на торговельні марки, комерційні найменування, або 

неправомірного використання торговельної марки для товарів і послуг, які не 

підпадають під обсяг її правової охорони; б) наявність пріоритету у використанні 

комерційного найменування, торговельної марки у суб’єкта господарювання, що 

потерпів (пріоритет визначається початком фактичного використання 

індивідуалізуючого позначення, що сформувало ділову репутацію суб’єкта 

господарювання); в) наявність такої, що має цінність на ринку, ділової репутації 

суб’єкта господарювання, що потерпів, яка пов’язана з використанням 

комерційного найменування, торговельної марки; г) імовірність змішування 

діяльності порушника й потерпілого суб’єкта господарювання [50, c. 449]. 

На відміну від пропозицій Н.М. Мещерякової, пропозиції І.Ф. Коваль 

стосуються тільки торговельних марок та комерційних найменувань. Не беруться 
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до уваги інші об’єкти промислової власності, зокрема, промислові зразки. 

Неправомірне використання об’єктів промислової власності, як вже зазначалось, 

охоплюється статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». 

У зв’язку із зазначеним, недоцільно включати новий склад акту 

недобросовісної конкуренції до Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» для протидії недобросовісній реєстрації об’єктів промислової 

власності, оскільки АМКУ не має повноважень на визначення охороноздатності 

об’єктів промислової власності. 

На нашу думку обидва вищеназваних підходи (розширення повноважень 

Апеляційної палати для застосування статті 15 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» та введення нових складів актів недобросовісної 

конкуренції) не відповідають чинному законодавству про захист від 

недобросовісної конкуренції. Замість змін у практиці правозастосування авторами 

пропонуються зміни до законодавства. 

В Інформаційному листі АМКУ від 17 лютого 2009 року «Про особливості 

застосування положень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції 

у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 18 грудня 2008 року» 

зверталась увага на те, що положення статті 10-bis Паризької конвенції необхідно 

розглядати як норми прямої дії, що можуть застосовуватись безпосередньо 

судами України та органами АМКУ. Під час правозастосування зазначених 

положень органам АМКУ необхідно враховувати, що відповідно до статей 20, 21 і 

24 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» передбачена 

цим Законом відповідальність настає лише за «вчинення дій, визначених цим 

Законом як недобросовісна конкуренція». 

Відтак, АМКУ вважає, що у разі, якщо відповідні дії у конкуренції 

кваліфікуються як недобросовісна конкуренція на підставі пунктів 1, 2 або 3 

частини третьої статті 10-bis Паризької конвенції, обов'язковим є посилання 

також на положення частини першої статті 1 Закону України «Про захист від 
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недобросовісної конкуренції». Як приклад застосування пункту 1 частини третьої 

статті 10-bis Паризької конвенції наводилося рішення Комітету від 5 серпня 2005 

року № 232-р у справі № 27-26.4/44-05. Недобросовісною конкуренцією у цій 

справі визнано вчинення відповідачем комплексу дій, кожна з яких окремо не 

могла спричинити змішування (плутанину) відносно діяльності конкурента 

(заявника). Комплекс зазначених дій полягав у використанні відповідачем 

позначення «Супутник», що є складовою частиною найменування конкурента, та 

розміщення відповідачем свого офісу напроти офісу конкурента на тій же вулиці 

(що обумовило, зокрема, використання і відповідачем і конкурентом назви цієї 

вулиці, зокрема під час реклами, разом із позначенням «Супутник»). Разом із тим, 

у випадках, коли відповідні дії у конкуренції визначаються як недобросовісна 

конкуренція згідно з пунктами 1, 2 або 3 частини третьої статті 10-bis Паризької 

конвенції, і, при цьому, вони кваліфікуються як порушення, передбачене статтею 

4, 6, 8 або 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

посилання на відповідні положення Паризької конвенції під час прийняття 

рішення у справі не є обов'язковим [126]. 

У своєму Оглядовому листі від 4 квітня 2012 року № 01-06/418/2012 «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням 

конкурентного законодавства» [110] ВГСУ звертав увагу на особливості 

розв’язання таких спорів, враховуючи той факт, що чинне законодавство не 

містить вичерпного переліку дій, які підпадають під визначення недобросовісної 

конкуренції за статтею 1 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції». ВГСУ зазначив зокрема, що вичерпного переліку дій, які 

підпадають під визначення недобросовісної конкуренції, вказаний закон не 

містить, а тому сфера його застосування не обмежується виключно діями, 

визначеними главами 2 – 4 цього Закону. Водночас, визначаючи певні дії як акти 

недобросовісної конкуренції, Закон України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» безпосередньо містить посилання й на відповідні чесні звичаї у 

підприємницькій діяльності (зокрема, з приводу неправомірності використання 

чужої ділової репутації (глава 2), стосовно створення перешкод суб'єктам 
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господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у 

конкуренції (глава 3), неправомірного збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці (глава 4) тощо). При цьому зазначення згаданих звичаїв 

безпосередньо в Законі відповідає приписам частини першої статті 7 ЦК України 

щодо можливості фіксації звичаю у відповідному документі, тоді як тлумачення 

їх змісту має здійснюватися з використанням загального понятійного апарату 

(зокрема, через тлумачення слів, термінів та висловів, які застосовуються). 

Вважаємо, що самим ефективним шляхом захисту від недобросовісної 

конкуренції у вигляді недобросовісної реєстрації об’єктів промислової власності 

буде звернення до генерального делікту – статті 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»: недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у 

конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській 

діяльності. Якщо заявник претендуватиме на припинення недобросовісної 

конкуренції на підставі генерального делікту, то саме він нестиме тягар 

доказування в доведенні відсутності охороноздатності у зареєстрованого об’єкта 

промислової власності та недобросовісності відповідної реєстрації. 

Додатково недобросовісну реєстрацію варто включити до законодавства про 

охорону прав на об’єкти промислової власності як підставу визнання охоронних 

документів на об’єкти промислової власності недійсними, зокрема: 

- доповнити частину першу статті 19 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів і послуг» пунктом «г» такого змісту: 

«недобросовісної реєстрації знака»; 

- доповнити частину першу статті 25 Закону України «Про охорону прав на 

промислові зразки» пунктом «г» такого змісту: 

«недобросовісної реєстрації промислового зразка»; 

- доповнити частину першу статті 33 Закону України «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі» пунктом «д» такого змісту: 

«недобросовісної реєстрації винаходу (корисної моделі)». 
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Висновки до Розділу ІІ 

Правова охорона для більшості об’єктів промислової власності надається на 

підставі державної реєстрації. Однак захист від недобросовісної конкуренції може 

здійснюватися щодо будь-якого 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. 

Об’єкти промислової власності пропонується поділити на реєстровані і 

нереєстровані за встановленим порядком набуття прав на них. За допомогою 

такого поділу можна виявити особливості правозастосування у справах про захист 

від недобросовісної конкуренції щодо різних об’єктів промислової власності за 

статтями 4 та 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а 

також виділити недобросовісну реєстрацію в окремий вид недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Захист від недобросовісної конкуренції є дієвим доповненням захисту прав 

на об’єкти промислової власності відносно таких об'єктів як торговельні марки, 

промислові зразки та зазначення походження товарів, якщо вони не захищені 

таким правом. Підставою для цього твердження служить предметний зміст 

законодавства про промислову власність. Оскільки закони, що регулюють 

питання промислової власності, не можуть в силу свого предмета регулювання 

містити норми, які могли би забезпечити чесне ведення справ суб'єктами 

підприємництва на певних ринках. 

Не можна ототожнювати правомірність використання позначення з 

наявністю зареєстрованих прав на нього. Під неправомірним використанням 

позначень за статтею 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. 

У 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 
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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. 

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. 

Недобросовісна реєстрація торговельних марок полягає у спробі заявника 

отримати правову охорону для позначення, яке є загальновживаним, оманливим 

чи позначенням 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 статті 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, 

пропонується застосування статті 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» як генерального делікту. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ТА ЗАХИСТУ ВІД 

НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

 

3.1. Саморегулювання та самозахист від недобросовісної конкуренції 

Все частіше сучасні суб’єкти господарювання в своїй діяльності 

намагаються повністю слідувати чинному законодавству та уникати вчинення 

господарських правопорушень або добровільно їх припиняти. Акти 

недобросовісної конкуренції викликають занепокоєння в діловому середовищі та 

є предметом суспільного обговорення. 

Позитивною тенденцією сьогодення є те, що представники більшості 

галузей економіки вдаються до саморегулювання з метою викриття 

недобросовісних конкурентів та недопущення актів недобросовісної конкуренції. 

О.В. Кологойда зазначає, що саморегулювання є реалізацією конституційного 

права на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для 

здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, 

соціальних, культурних та інших інтересів (частина перша статті 36 Конституції 

України) [54, c. 109]. 

Основна ціль саморегулювання господарської діяльності полягає в 

недержавному забезпеченні господарського правопорядку. Саморегулювання 

покликане забезпечити господарський правопорядок саме там, де державне 

втручання є неможливим або занадто обтяжливим для суб’єктів господарювання. 

Одним з принципів саморегулювання О. М. Гончаренко виділяє принцип 

заборони недобросовісної конкуренції між суб’єктами саморегулювання, тобто 

недопустимість обмеження саморегулівними організаціями економічної 

конкуренції у певній галузі [27, c. 84]. Погоджуючись з автором, зауважено, що 

зміст цього принципу занадто звужено і повністю не розкрито. Принцип заборони 

недобросовісної конкуренції, як один з принципів саморегулювання 

господарської діяльності, повинен полягати у протидії суб’єктами 

саморегулювання недобросовісній конкуренції будь-якими способами та 
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засобами, які не заборонені законом. В такому контексті, суб’єкти 

саморегулювання займають активну позицію щодо протидії недобросовісній 

конкуренції для досягнення основної цілі саморегулювання – господарського 

правопорядку, а не тільки утримуються від вчинення актів недобросовісної 

конкуренції. 

О. О. Бакалінська висловлює думку, що розвиток добросовісної конкуренції 

на ринку неможливий без формування системи саморегулювання, заснованої на 

взаємодії підприємців. Основою такого саморегулювання можуть стати правила і 

принципи професійної етики в різних сферах економіки; пропозиції, рішення та 

висновки асоціацій та інших неурядових організацій, спрямовані на формування 

загальних підходів протидії недобросовісній конкуренції та розвиток 

добросовісної конкуренції на ринку; оприлюднення прецедентних рішень 

міжнародних судових органів у справах про захист від недобросовісної 

конкуренції; розширення сфери третейського судочинства у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції [7, с. 39]. 

Проте не всі дослідники поділяють такі ідеалістичні погляди на 

саморегулювання у сфері протидії недобросовісній конкуренції. Так Г. О. 

Андрощук та С. В. Шкляр зазначають, що саморегулювання часто називають 

панацеєю, але воно так і не стало достатньою гарантією від недобросовісної 

конкуренції. Без сумніву саморегулювання асоціаціями підприємств може 

відіграти важливу роль у забезпеченні чесного підприємництва. Якщо 

саморегулювання належним чином розвинуте і його принципів на загал 

дотримуються, воно може бути нагальнішим, менш дорогим і ефективнішим, ніж 

будь-яка судова система. І все ж воно дійове або не виконує свого завдання 

залежно від дотримання його принципів усіма учасниками [3, c. 14]. Наведена 

позиція зовсім не применшує роль саморегулювання, а лише підкреслює 

складність його побудови та підтримання. 

Помилковим, на нашу думку, є ототожнення саморегулювання 

господарської діяльності лише з діяльністю «саморегулівних організацій». 

О. В. Говорун вірно зауважує, що є не розробленою сама господарсько-правова 
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концепція саморегулівних організацій у контексті механізму регулювання 

господарських відносин. Відкритими залишаються ціла низка питань, що 

стосуються організаційно-правової форми таких організацій, особливо порядку їх 

заснування та управління; порядку нормотворчої діяльності та застосування 

регулівних повноважень; обсягу та змісту господарсько-правових засобів 

державного регулювання, що можуть бути делеговані державною таким 

організаціям; імперативність членства в таких організаціях суб’єктів 

господарювання окремої галузевої приналежності тощо [26, с. 194]. 

На нашу думку, до суб’єктів саморегулювання господарської діяльності слід 

віднести господарські та громадські об’єднання, а також будь-які інші об’єднання 

суб’єктів господарювання, об’єднання представників інститутів громадянського 

суспільства.  

Господарські об’єднання – об'єднання підприємств, утворене за ініціативою 

підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою 

господарську діяльність (частина друга статті 119 ГК України). Відповідно до 

частини першої статті 120 ГК України господарські об'єднання утворюються як 

асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств, 

передбачені законом. В. С. Щербина зі свого практичного досвіду зауважує, що 

підприємства об’єднують свої інтереси і в інших формах, передбачених законом, 

які, однак, не мають характеру господарських об’єднань (Український союз 

промисловців і підприємців, Спілка орендарів і підприємців України, Спілка 

підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств тощо), а є 

громадськими об’єднаннями [79, с. 242]. Більшість господарських об’єднань 

утворюються в організаційно-правовій формі «асоціації». 

Громадські об’єднання – це добровільні об'єднання фізичних осіб та/або 

юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів (частина перша статті 1 Закону України «Про 

громадські об'єднання»). Це найпопулярніша та найчисленніша форма участі у 

саморегулюванні господарської діяльності. Більшість громадських організацій 
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мають в своїй назві слово «асоціація», але утворюються в організаційно-правових 

формах «громадських організацій» або «громадських спілок». 

Інші об’єднання суб’єктів господарювання – саморегулівні організації, 

господарські організації, неурядові організації інших держав, міжнародні 

неурядові організації тощо, які не охоплюються поняттям чи не містять всіх 

обов’язкових ознак господарських або громадських об’єднань. 

Об’єднання представників інститутів громадянського суспільства. До 

інститутів громадянського суспільства відносять – громадські об’єднання, 

релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх 

об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи 

самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші 

непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до 

законодавства. Їхні представники формують склад громадської ради при 

міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 

районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації [116]. 

Громадська рада при АМКУ формується з представників інститутів 

громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, пов’язаній з 

діяльністю Комітету, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й 

завдання діяльності [94]. У зв’язку з тим, що до громадської ради обирається саме 

представник, а не інститут громадянського суспільства, то це є об’єднанням таких 

представників, а не інститутів громадянського суспільства. Тому інститути 

громадянського суспільства зацікавлені в делегуванні до громадської ради АМКУ 

найкращих своїх представників, а не формальних посередників. В пункті 40 

Положення про Громадську раду при Антимонопольному комітеті України від 28 

грудня 2015 року № 42-рп передбачено, що членство в громадській раді є 

індивідуальним. 

Хоча й не всі з перелічених суб’єктів вважаються в науковій літературі 

«класичними» суб’єктами саморегулювання господарської діяльності. Вважаємо, 

що вони є повноцінними суб’єктами саморегулювання, оскільки їх участь та 
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вплив на саморегулювання господарської діяльності у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції неможливо та недоцільно заперечувати. 

Розглянемо приклади діяльності суб’єктів саморегулювання в сфері 

протидії недобросовісній конкуренції: 

- Всеукраїнська асоціація імпортерів та виробників стоматологічної 

продукції здійснює моніторинг стоматологічного ринку щодо недобросовісної 

конкуренції та інформування членів Асоціації щодо порушень окремими 

операторами стоматологічного ринку та клієнтами етичних засад сучасного 

бізнесу [24]. 

- Асоціація українських підприємств целюлозно-паперової галузі 

«УкрПапір» вирішила запропонувати Правила професійної етики у конкуренції на 

ринку картонно-паперової продукції або Правила чесної торгівлі, які закріплюють 

основні звичаї ділового обороту на українському ринку картонно-паперової 

продукції та запроваджуються з метою сприяння встановленню і розвитку 

торгових та інших чесних звичаїв у конкуренції при здійсненні підприємницької 

діяльності в цьому сегменті споживчого ринку України та пропонує усім 

компаніям і підприємствам, які працюють на вітчизняному ринку картонно-

паперової продукції, дотримуватись цих Правил [97]. 

- Українська асоціація прямого продажу розробила Кодекс професійної 

етики з метою сприяння більш повному задоволенню потреб споживачів та 

захисту їх інтересів, сприяння чесній конкуренції в рамках вільного 

підприємництва, а також з метою створення у громадськості позитивного 

ставлення до прямих продажів товарів (послуг) як способу продажу якісної 

продукції на справедливих умовах безпосередньо кінцевому споживачу [53]. 

- За результатами Першого конвергентного Форуму директорів електронних 

комунікацій України Ua.Network, організованого Асоціацією правовласників та 

постачальників контенту та Інтернет Асоціацією України, який відбувся 27 

жовтня 2016 року, учасники дійшли висновку, що найбільший дискомфорт для 

бізнесу провайдерів створює недобросовісна конкуренція. Ознаками 

недобросовісної конкуренції оператори вважають відсутність відповідних 



114 

ліцензій у конкурентів, демпінг, довгострокові маркетингові акції, ухилення від 

сплати податків тощо. Недобросовісні гравці на ринку платного телебачення, 

зокрема, використовують недосконалість законодавчого поля, концептуальні 

засади якого застарілі, оскільки були сформовані більше 10 років тому [161]. 

- Одним з основних завдань Асоціація «Український Логістичний Альянс» є 

розширення співпраці між членами Асоціації, створення рівних можливостей, 

встановлення і підтримання дружніх партнерських зв'язків між членами Асоціації, 

надання не заборонених законодавством послуг для членів Асоціації та 

недопущення між ними недобросовісної конкуренції і т.і. [101]. 

- Комісія з етики Асоціації міжнародних автомобільних перевізників 

України на засіданні розглянула 10 звернень учасників Асоціації про порушення 

зобов’язань по сплаті за послуги перевезення вантажів, а також порушене питання 

недобросовісної конкуренції між перевізниками за рахунок штучно занижених цін 

на послуги з міжнародного перевезення вантажів (ціновий демпінг) [22]. 

- Всеукраїнська Асоціація автомобільних імпортерів і дилерів одним з 

основних напрямків своєї діяльності визначила перешкоджання намаганням 

недобросовісної конкуренції на автомобільному ринку України [107]. 

- Етична комісія Асоціації правників України на своєму засіданні 

розглянула звернення громадянина України щодо порушення членом цієї 

Асоціації Етичних правил правника в процесі надання правової допомоги у справі 

про розірвання шлюбу. Етична комісія підтвердила, що юрист не вжив всіх 

необхідних заходів для виконання своєї роботи належним чином, а основне - 

уникаючи контакту з своїм клієнтом, порушив статтю 3 Етичних правил 

правника, яка зобов'язує правника підтримувати найвищі стандарти чесності, 

прямоти й неупередженості по відношенні до тих, з ким він вступає у 

професійний контакт [139]. 

- Президент Асоціації «Виробники ліків України» обраний до складу 

Комітету з питань захисту від недобросовісної конкуренції Громадської ради при 

Антимонопольному комітеті України [100]. 
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З наведених прикладів варто виділити спільні ознаки саморегулювання у 

сфері протидії недобросовісній конкуренції:  

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. 

Отже, 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. 

Закономірним є питання щодо відношення до саморегулювання у сфері 

протидії недобросовісній конкуренції об’єднань, які займаються протидією 
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недобросовісній конкуренції без прив’язки до конкретних галузей економіки, такі 

як Асоціація протидії недобросовісній конкуренції та Комісія з питань 

конкуренції Асоціації «Український національний комітет Міжнародної торгової 

палати» [57 ; 102]. Такі об’єднання у своїй діяльності намагаються відстоювати 

більш загальніші інтереси, які є спільними для всіх різногалузевих учасників, що 

не виключає важливості їх діяльність та жодним чином не применшує їх роль в 

саморегулюванні у сфері протидії недобросовісній конкуренції. 

Однак наведене дозволяє стверджувати про два види саморегулювання у 

сфері протидії недобросовісній конкуренції:  

- галузеве саморегулювання у сфері протидії недобросовісній конкуренції, 

яка об’єднує представників однієї галузі економіки (виду господарської 

діяльності); 

- міжгалузеве саморегулювання у сфері протидії недобросовісній 

конкуренції, яке об’єднує представників різних галузей економіки (видів 

господарської діяльності). 

Істотну роль для саморегулювання у сфері протидії недобросовісній 

конкуренції відіграють положення статті 33 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», якою закріплюють загальні підходи щодо правил 

професійної етики у конкуренції. Зазначається, що суб'єкти господарювання при 

сприянні Торгово-промислової палати України та інших заінтересованих 

організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для 

відповідних сфер господарської діяльності, а також для певних галузей економіки. 

Правила професійної етики у конкуренції погоджуються АМКУ в установленому 

ним порядку, що випливає також зі змісту частини першої статті 38 ГК України. 

ВОІВ зазначає, що можуть існувати системи саморегулювання, які 

регламентують поведінку на ринку і у рекламній діяльності, наприклад, кодекси 

поведінки, які застосовуються відносно реклами в газетах і на радіо і телебаченні, 

стимулювання збуту, публікацій оголошень про наймання на роботу і можливості 

підприємницької діяльності, продажу товарів поштою, продажу виробів 

косметики, тютюнових виробів, спиртних напоїв тощо. Хоча правила, які 
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встановлені саморегульованими установами, можуть використовуватися для 

боротьби з недобросовісною конкуренцією, висновки цих установ, як правило, не 

можуть примусово здійснюватися національними судами. Проте судовим органам 

при розгляді справ, пов’язаних з недобросовісною конкуренцією, варто брати до 

уваги правила, які з’являються в результаті саморегулювання, а також висновки, 

засновані на цих правилах [3, 108 - 109]. 

Так, 27 жовтня 2016 року, АМКУ погодив «Правила професійної етики у 

конкуренції щодо чесності та прозорості роздрібного ринку пального в Україні», 

розроблені учасниками ринку, які запобігатимуть виникненню порушень 

конкурентного законодавства на цих ринках, сприятимуть їх транспарентності та 

відкритості. На думку АМКУ, розробка зазначених правил сприятиме прозорості 

та відкритості ринку роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами, спонукатиме 

учасників ринку до недопущення вчинення ними порушень конкурентного 

законодавства в майбутньому [81]. 

Однак, на нашу думку, 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 адміністративних бар’єрів 

в розробці та прийнятті документів з питань етичної поведінки на ринку. 

Водночас, говорячи про правила професійної етики, слід розуміти, що вони 

не мають обов’язкового характеру з позиції юридичної кваліфікації ні для 

суб’єктів господарювання – членів відповідних професійних об’єднань, ані для 

суб’єктів господарювання, що до них не входять. Однак такі правила можуть бути 

використані для визначення того, що за загальним розумінням у відповідній 

галузі вважається чесним звичаєм. Хоча навіть це не може стати на перешкоді ні 

АМКУ, ані судам у майбутньому при перевірці у ході справи окремих правил на 

предмет того, чи вони дійсно відповідають уявленням та підходам, що 
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превалюють у конкретній галузі, а також чи не містять вони нечесних звичаїв 

[164, с. 166]. 

Не менш актуальним питанням, окрім саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції, є самозахист суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції. Традиційними є дві форми захисту прав суб’єктів 

господарювання, які порушуються внаслідок вчинення актів недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності: адміністративна та судова. 

Однак все більшої актуальності набуває самозахист суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції як економніша та ефективніша форма захисту 

порушених прав. 

Самозахист від недобросовісної конкуренції – це здійснення законних діянь, 

спрямованих на припинення або усунення наслідків актів недобросовісної 

конкуренції, без звернення суб’єкта господарювання до адміністративної або 

судової форми захисту порушених прав. 

В якості прикладу можна навести звернення суб’єктів господарювання, які 

зазнають шкоди від актів недобросовісної конкуренції, до галузевих та 

міжгалузевих суб’єктів саморегулювання у сфері протидії недобросовісній 

конкуренції. Відповідні об’єднання можуть розробляти та встановлювати для 

своїх учасників правила та кодекси поведінки на ринку, які встановлюють чесні 

правила та звичаї здійснення господарської діяльності учасників об’єднань 

підприємців та забороняють дії, що призводять чи можуть призвести до 

обмеження, спотворення або усунення конкуренції з ринку. Також одна з 

можливостей запобігти недобросовісній конкуренції при співпраці з 

конкурентами полягає у зазначенні в договорі з ними обов’язку не вчиняти дії, які 

охоплюються поняттям недобросовісної конкуренції [159, с. 216]. 

Зазвичай, власник прав здійснює постійний моніторинг ситуації на ринку, 

де він реалізує свої товари чи надає послуги. Для успішного просування свого 

бізнесу власник має бути добре обізнаним із діями своїх конкурентів. За 

практикою, що склалася, у разі, якщо власникові стає відомо про порушення його 

прав, він не повинен одразу припускати, що це зроблено умисно. Передусім йому 
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слід звернутися до порушника із листом, вказавши, що права на даний об’єкт 

права інтелектуальної власності належать йому, а відтак порушення його прав 

повинно бути припинено. Найважливішим способом захисту прав є переговори 

між власником і особою, яка є передбачуваним порушником цих прав. Під час 

проведення переговорів можна переконати порушника припинити випуск 

продукції з порушенням прав або, якщо власник прав не зацікавлений у 

збереженні ринку за собою, він може запропонувати видати ліцензію на право 

використання об’єкти інтелектуальної власності [47, с. 32]. І лише після невдалих 

наслідків таких переговорів власнику доцільно скористатися передбаченими 

чинним законодавством формами захисту прав інтелектуальної власності. 

Практика доводить, що використання самозахисту має перевагу перед 

юрисдикційної формою захисту від недобросовісної конкуренції, адже 

правопорушник може припинити порушення самостійно. 

Отже, саморегулювання у сфері протидії недобросовісній конкуренції надає 

суб’єктам господарювання реальну можливість самоочищення своїх ринків від 

недобросовісних конкурентів. Дієвим доповненням до саморегулювання є 

самозахист від недобросовісної конкуренції, який полягає у здійснення законних 

діянь, спрямованих на припинення або усунення наслідків актів недобросовісної 

конкуренції, без звернення суб’єкта господарювання до адміністративної або 

судової форми захисту порушених прав. 

 

3.2. Конкурентне відомство як орган у справах захисту від 

недобросовісної конкуренції 

Недобросовісна конкуренція, як і будь-яке господарське правопорушення, 

має припинятися у законодавчо визначеній формі (окрім самозахисту). 

Законодавчий порядок захисту від недобросовісної конкуренції, як випливає з 

аналізу чинного законодавства, може бути адміністративним чи судовим. 

Адміністративний порядок захисту від недобросовісної конкуренції 

забезпечується конкурентним відомством – органом державної влади, метою 

діяльності якого є забезпечення державного захисту економічної конкуренції у 
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господарській діяльності. В Україні конкурентним відомством відповідно до 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України» виступає однойменний 

орган державної влади зі спеціальним статусом - Антимонопольний комітет 

України. 

Аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, що кожній стадії 

вирішення справи про недобросовісну конкуренцію за участі органів АМКУ 

притаманна своя форма, яка цілком нагадує процесуальну. Наприклад, стадії 

початку розгляду справи відповідає розпорядження органів АМКУ про початок 

розгляду справи. Стадії закінчення розгляду справи відповідає винесення рішення 

органами АМКУ. Із цього приводу доцільно погодитися з С. В. Шкляром, який 

вважає, що АМКУ, здійснюючи делеговані державою повноваження щодо 

захисту економічної конкуренції, виконує квазисудові функції, розглядаючи 

справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та 

застосовуючи до порушників передбачені законом санкції. Як і будь-яка 

квазисудова діяльність, розгляд справ про порушення законодавства про захист 

конкуренції має своє регламентування, тобто встановлену процедуру її здійснення 

та процесуальні інструменти реалізації такої процедури. Така квазисудова 

діяльність АМКУ іменується як конкурентний процес. Це дає підстав автору 

зробити узагальнюючий висновок, що співвідношення процедурних і 

процесуальних аспектів захисту слід розглядати в їх синергетичному 

взаємозв’язку та залежно від конкретних обставин справи, виду правопорушення, 

стадії (етапу) процедури та виду провадження, на яких здійснюється захист прав 

та інтересів суб’єктів господарювання [173, с. 113 - 114]. 

У свою чергу Ю. В. Журик вважає, що в процесі розгляду заяв і справ про 

недобросовісну конкуренцію антимонопольні органи виконують як функцію 

розслідування, дослідження фактів недобросовісної конкуренції, так і 

застосування заходів юридичної відповідальності, що по суті є поєднанням 

функцій органу оперативно-господарських повноважень і органу правосуддя [39, 

с. 17]. О. О. Бакалінська зазначає, що найбільш прийнятною моделлю реалізації 

права на захист від недобросовісної конкуренції є збереження за АМКУ та його 
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органами повноважень щодо виявлення, збору доказів та попередньої кваліфікації 

окремих недобросовісних дій як недобросовісної конкуренції, застосування 

превентивних та запобіжних заходів при виявленні фактів недобросовісної 

конкуренції та передача повноважень з прийняття остаточного рішення щодо 

встановлення та кваліфікації факту вчинення порушення до компетенції органів 

правосуддя. Застосування заходів юридичної відповідальності має здійснювати 

повноважений судовий орган, зокрема господарський суд [7, c. 303]. Навряд чи 

можна цілком погодитися із такою концепцією, адже функцією господарського 

суду не є затвердження або погодження рішень адміністративних органів. Автори 

пропонують передати судам функцію з прийняття рішення у справах про захист 

від недобросовісної конкуренції не беручи до уваги: 1) право суб’єктів 

господарювання на оскарження рішень АМКУ; 2) право суб’єктів 

господарювання на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю АМКУ; 3) судовий контроль за діяльністю АМКУ шляхом 

винесення окремих ухвал. 

У 2016 році органами Антимонопольного комітету України було припинено 

276 порушень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». З 

них – 75 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції, стосовно яких 

Комітетом прийнято рішення про накладення штрафних санкцій, та 201 – дій, що 

містили ознаки таких порушень, які було припинено відповідно до наданих 

органами Комітету рекомендацій суб'єктам господарювання. У звітному році, так 

само як і в 2015, залишились актуальними питання неправомірного використання 

ділової репутації суб'єктів господарювання [45, c. 202]. 

Положення щодо застосування господарської відповідальності за 

недобросовісну конкуренцію деталізуються у спеціальному законі. Зокрема, 

статтею 27 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

визначаються процедурні засади діяльності органів Антимонопольного комітету 

України щодо захисту від недобросовісної конкуренції. Такі засади стосуються 

розгляду справ про недобросовісну конкуренцію, порядку виконання рішень та 

розпоряджень органів АМКУ його територіальних відділень, їх перевірки, 
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перегляду, оскарження, встановлення гарантій учасників процесу, а також будь-

яких інших питань щодо захисту від недобросовісної конкуренції. Зазначені 

питання регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з 

урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

Особи, права яких порушені діями, що кваліфікуються згідно спеціального 

законодавства як недобросовісна конкуренція, можуть протягом шести місяців з 

дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатися про порушення своїх прав, 

звернутися до АМКУ, його територіальних відділень із заявою про захист своїх 

прав. При цьому закінчення строку звернення із заявою є підставою для відмови у 

прийнятті заяви, якщо орган АМКУ не визнає поважними причини пропуску 

строку звернення із заявою (стаття 28 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»).  

Слід зауважити, що у процесі реформування законодавства про 

недобросовісну конкуренцію зазначений закон був доповнений статтею 28-1 

«Строк давності притягнення до відповідальності за недобросовісну 

конкуренцію». Відповідно до даної статті суб'єкт господарювання не може бути 

притягнутий до відповідальності за вчинення дій, визначених цим Законом як 

недобросовісна конкуренція, якщо закінчився строк давності притягнення до 

відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за 

недобросовісну конкуренцію становить три роки з дня вчинення порушення, а в 

разі триваючого порушення – з дня закінчення вчинення порушення. Разом із тим 

передбачено призупинення перебігу строку давності на час розгляду органами 

АМКУ справи про недобросовісну конкуренцію. Зазначений підхід знайшов свого 

відображення і у постанові пленуму ВГСУ № 15 від 26 грудня 2011 року, в якій 

зверталася увага на те, що строки, визначені статтею 250 ГК України, до 

відповідних правовідносин не застосовуються. Натомість мають враховуватися 

положення згаданої вище статті 28-1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 
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Процедура розгляду справ про недобросовісну конкуренцію АМКУ 

передбачена Правилами розгляду заяв і справ про порушення законодавства про 

захист економічної конкуренції (далі – Правила) [118]. Зазначені Правила 

визначають окремі особливості порядку розгляду заяв, справ про порушення 

законодавства про захист економічної конкуренції, у тому числі про захист від 

недобросовісної конкуренції, органами Антимонопольного комітету України 

відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції», Закону 

України «Про захист від недобросовісної конкуренції», Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» та встановлюють порядок перевірки та 

перегляду рішень органів АМКУ в цих справах і діють до прийняття відповідних 

актів законодавства. Враховуючи специфіку відносин, що виникають у сфері 

економічної конкуренції (у тому числі й пов’язаної зі здійсненням актів 

недобросовісної конкуренції), розгляд справ здійснюється на засадах рівності 

сторін перед законом та органами АМКУ, які розглядають справи. 

Справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у 

межах компетенції можуть розглядатися наступними органами АМКУ: 

безпосередньо Антимонопольним комітетом України; постійно діючою 

адміністративною колегією АМКУ; тимчасовою адміністративною колегією 

АМКУ; державним уповноваженим АМКУ; адміністративною колегією 

територіального відділення АМКУ (пункт 4 Правил). 

Використовуються наступні правила щодо підвідомчості розгляду справ. 

Справи про порушення у вигляді недобросовісної конкуренції, у тому числі щодо 

об’єктів промислової власності, якщо заявник і відповідач знаходяться в одному 

регіоні, підвідомчі адміністративній колегії територіального відділення Комітету. 

Також адміністративній колегії підвідомчі справи про порушення 

антиконкурентних дій органів влади, органів місцевого самоврядування, органів 

адміністративно-господарського управління та контролю, крім тих, що підвідомчі 

Постійно діючій адміністративній колегії Комітету. Справи, підвідомчі 

адміністративній колегії територіального відділення Комітету, розглядаються у 

територіальному відділенні за місцем вчинення порушення або за 
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місцезнаходженням відповідача, або за місцем настання наслідків порушення. 

Якщо заявник і відповідач знаходяться у різних регіонах, то справи про 

порушення у вигляді недобросовісної конкуренції підвідомчі державному 

уповноваженому Комітету. Такий же підхід щодо підвідомчості справ 

застосовується й у разі створення суб’єктами господарювання перешкод 

працівникам Комітету в проведенні перевірок, огляду, вилученні чи накладенні 

арешту на майно, документи, предмети чи інші носії інформації. Що стосується 

тимчасової адміністративної колегії Комітету, то вона може бути утворена для 

розгляду будь-якої справи, тобто і для справи про недобросовісну конкуренцію 

щодо об’єктів промислової власності. У свою чергу постійно діюча 

адміністративна колегія Комітету за дорученням Голови Комітету може 

розглянути будь-яку справу, окрім тих, що підвідомчі Комітету. Комітету також 

підвідомчі справи про порушення у вигляді антиконкурентних дій центральних 

органів виконавчої влади, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрації, органів місцевого самоврядування відповідного рівня. 

Комітет може прийняти до свого провадження і розглянути будь-яку справу. 

Справи про порушення у вигляді невиконання рішення, попереднього рішення 

органів Комітету або їх виконання не в повному обсязі розглядаються органами 

Комітету, які прийняли відповідне попереднє рішення або рішення (пункти 5 - 11 

Правил). 

Щодо підстав для початку розгляду справ, то органи АМКУ розпочинають 

розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції 

за підставами, визначеними статтями 36 і 37 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції». Правила не враховують будь-яких особливих підстав 

для розгляду справ про недобросовісну конкуренцію. Особи, які беруть участь у 

справі, їхні права й обов'язки також визначаються законодавством про захист 

економічної конкуренції, оскільки юридичною підставою для них слугують норми 

статті 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Особами, які 

мають право подавати заяву, є суб'єкти господарювання – конкуренти, 

постачальники чи покупці відповідача та інші фізичні та юридичні особи, які 
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можуть підтвердити, що дії чи бездіяльність відповідача, визначені зазначеними 

законами як порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

можуть безпосередньо і негативно вплинути на їхні права. Такі заяви мають 

відповідати встановленим вимогам (пункт 17 Правил). Заявнику може бути 

відмовлено у розгляді справи на підставі частини другої статті 36, коли дії чи 

бездіяльність, що містять ознаки порушення законодавства про захист 

економічної конкуренції, не мають відчутного впливу на умови конкуренції на 

ринку. Вирішуючи це питання, органи Комітету виходять зокрема з розміру 

збитків, завданих чи які можуть бути завдані суспільству чи окремим особам 

унаслідок порушення, можливості припинення порушення та усунення його 

наслідків без порушення справи (пункт 20-1 Правил). 

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 всьому 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. Також відмінним є те, що за подання позовної заяви до 

господарського суду суб’єктом господарювання сплачується судовий збір. 

Додатково сплачуються інші судові витрати, зокрема витрати на проведення 

судових експертиз. Натомість за подання заяв до АМКУ та в процесі розгляду 

справ про недобросовісну конкуренцію жодні збори або витрати не сплачуються. 

Розпорядження про початок розгляду справи або про відмову в розгляді 

справи на підставі статті 36 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», підвідомчої Комітету, адміністративній колегії Комітету, 

державному уповноваженому Комітету, приймає державний уповноважений 

Комітету, підвідомчої адміністративній колегії територіального відділення 
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Комітету – приймає адміністративна колегія територіального відділення Комітету. 

Розпорядження про початок розгляду справи надсилається відповідачу протягом 

трьох робочих днів із дня його прийняття. У цей самий строк повідомлення про 

початок розгляду справи надсилається заявнику (пункти 20-2 – 20-4 Правил). 

Суттєве місце у доведенні порушення щодо вчинення дій, які можна 

кваліфікувати як недобросовісну конкуренцію, відводиться доказам. Зазвичай, 

доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість 

визначити наявність або відсутність порушення. Ці дані можуть встановлюватися 

наступними засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових 

осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками 

експертів. Щодо їх збирання, то на відміну від судових процедур, збір доказів 

здійснюється органами чи посадовими особами Комітету, відділення незалежно 

від місця знаходження доказів. 

Службовцями АМКУ, відділення, яким доручено збирання та аналіз доказів, 

проводяться дії, направлені на всебічне, повне і об'єктивне з'ясування дійсних 

обставин справи, прав і обов'язків сторін. Зокрема у справах можуть проводитися 

такі дії: дослідження регіонального або загальнодержавного ринку; одержання від 

сторін, третіх осіб, інших осіб письмових та усних пояснень, які можуть 

фіксуватися в протоколі; вилучення письмових та речових доказів, зокрема 

документів, предметів чи інших носіїв інформації, що можуть бути доказами чи 

джерелами доказів у справі; накладення арешту на предмети, документи, інші 

носії інформації, що можуть бути доказами чи джерелами доказів у справі (пункт 

23 Правил). Особи, які беруть (брали) участь у справі, також мають право 

наводити докази, подавати клопотання, усні й письмові пояснення, подавати свої 

міркування та заперечення щодо доказів зібраних службовцями АМКУ (пункт 16 

Правил). 

Не можна не звернути 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, 
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пояснювати і подавати міркування із запереченнями щодо доказів, які зібрані та 

проаналізовані АМКУ. 

За результатами збирання та аналізу доказів у справі складається подання з 

попередніми висновками, яке вноситься на розгляд органів Комітету, яким 

підвідомча справа. Для з'ясування обставин, що мають значення для справи і 

потребують спеціальних знань у галузі науки, техніки, ремесла тощо, 

розпорядженням органів Комітету, яким підвідомча справа, може бути 

призначена експертиза. Копії подання з попередніми висновками (або витяги з 

нього, що не містять інформації з обмеженим доступом, а також визначеної 

відповідним державним уповноваженим, головою відділення інформації, 

розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які беруть участь у 

справі, або перешкодити подальшому розгляду справи) не пізніше ніж за десять 

днів до прийняття рішення у справі надсилаються сторонам та третім особам. За 

вмотивованим клопотанням особи, яка бере участь у справі, про необхідність 

більш тривалого часу для розгляду подання та підготовки відповіді на нього 

розгляд справи може бути відкладено. У випадках, коли рішення Комітету 

стосується інтересів широкого кола суб'єктів господарювання чи споживачів, з 

метою якнайшвидшого припинення порушення і усунення його наслідків, строк, 

зазначений в абзаці першому цього пункту, може бути скорочений до семи днів. 

Про скорочення строку особи, які беруть участь у справі, повідомляються 

одночасно з повідомленням про дату, час і місце розгляду справи. Рішення може 

бути прийняте раніше, якщо від сторони та третіх осіб, яким було надіслано 

подання, одержано відповідь (пункти 23 – 27 Правил). 

При доведенні вчинення порушення залежно від обставин у справі може 

бути прийнято одне чи декілька рішень згідно зі статтею 48 Закону України «Про 

захист економічної конкуренції». У процесі розгляду справи органи Комітету 

можуть прийняти попереднє рішення у справі відповідно до статті 47 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції». Штрафи за порушення, 

передбачені Законами України «Про захист економічної конкуренції» і «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», накладаються відповідно до положень 
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статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (пункти 29 – 31 

Правил). 

У межах компетенції, визначеної статтею 30 Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції» органи АМКУ у справах про недобросовісну 

конкуренцію можуть приймати наступні обов'язкові для виконання рішення про: 

визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної 

конкуренції; офіційне спростування за рахунок порушника поширених ним 

неправдивих, неточних або неповних відомостей; накладання штрафів; закриття 

провадження у справі. У разі надходження від заявника клопотання про відмову 

від заяви про захист своїх прав може бути прийняте рішення про закриття 

провадження у справі. 

У рішенні наводяться мотиви рішення, зазначаються встановлені органом 

Комітету обставини справи з посиланням на відповідні докази, а також положення 

законодавства, якими орган Комітету керувався, приймаючи рішення. Під час 

вирішення питання про накладення штрафу у резолютивній частині рішення 

вказується розмір штрафу. Резолютивна частина рішення, крім відповідних 

висновків та зобов'язань, передбачених статтею 48 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції», у необхідних випадках має містити вказування на дії, 

які відповідач повинен виконати або від яких утриматися для припинення 

порушення та усунення його наслідків, а також строк виконання рішення (пункт 

32 Правил). 

Слід зауважити, що після реформування законодавства про недобросовісну 

конкуренцію наприкінці 2008 року зі змісту Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» була виключена стаття 31 «Порядок виконання 

рішень» та стаття 32 «Оскарження рішень». Такі підходи було використано у 

зв’язку із застосуванням до відносин у сфері захисту від недобросовісної 

конкуренції одноманітних принципів та підходів, закріплених законодавством про 

економічну конкуренцію, що знайшло свого закріплення на рівні підзаконних 

актів АМКУ. Водночас застосований підхід є спірним із позицій оцінки 

ефективності правозастосування. 
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Зазначені вище положення дозволяють стверджувати, що Закон України 

«Про захист економічної конкуренції», рівно як і Правила, не містять положень, в 

яких були би враховані процедурні особливості виявлення і припинення 

недобросовісної конкуренції суб’єктів господарювання. Відсутнє й виділення 

особливостей збирання, оцінки доказів у справах про недобросовісну 

конкуренцію. Не викликає сумнівів, що особливості процедури розгляду справ 

про недобросовісну конкуренцію також мають бути закріплені законодавчо. 

Певною мірою їх відсутність створює враження далеко не провідної ролі, яку 

відіграє АМКУ у процесі захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції, яка є характерною для аналогічних іноземних органів (за умови 

наявності в них відповідної компетенції). 

У цілому ж удосконалення адміністративної форми захисту від 

недобросовісної конкуренції має відбуватися як шляхом удосконалення 

матеріальних норм, так і процедурних. Це стосується як деталізації процедур 

розслідування та дослідження доказів по справах із недобросовісної конкуренції, 

так і деталізації підстав застосування заходів юридичної відповідальності за 

здійснення недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

В Україні законодавчі положення щодо конкурентних дій містяться як у 

кодифікованих актах, так і у спеціальних законах. Обраний підхід відповідає 

міжнародній практиці. Водночас, якщо порівняти український досвід з досвідом 

зарубіжних країн, стає очевидним, що законодавство України з питань захисту від 

недобросовісної конкуренції є доволі молодим, а правозастосування АМКУ в 

сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності потребує критичного аналізу та вироблення чітких стандартів. 

Досягнення даних цілей можливо за допомогою активної діяльності АМКУ в 

міжнародному аспекті. 

Так, взаємодія з міжнародними організаціями, які займаються питаннями 

розвитку і захисту конкуренції, посідає значне місце у міжнародній діяльності 

АМКУ. Вона має на меті отримання консалтингової допомоги, ознайомлення з 

новими тенденціями та методиками впровадження конкурентного законодавства, 
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поширення інформації про здобутки української конкурентної політики, 

проведення дво- та багатосторонніх консультацій щодо розслідування справ, а 

також підвищення професійного рівня українського персоналу, зокрема, через 

участь у спеціалізованих конференціях і семінарах. Починаючи з 1994 року, 

Антимонопольний комітет України підтримує зв’язки з Організацією 

Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), яка поряд з іншим, опікується 

проблемами розвитку конкуренції, розширення співпраці між національними 

відомствами, які слідкують за дотриманням законів про конкуренцію, а також 

підтримує політику, спрямовану на захист прав споживачів і поширення 

інформації щодо товарів та послуг. На теперішній час триває робота, спрямована 

на набуття Антимонопольним комітетом України статусу спостерігача у Комітеті 

ОЕСР з питань конкуренції і його робочих групах. До компетенції зазначеного 

Комітету входять, зокрема, такі напрямки діяльності, як обговорення поточних 

проблем, що виникають у національних конкурентних відомствах, покращення 

правозастосовчої діяльності у сфері захисту економічної конкуренції та розвиток 

міжнародного співробітництва. Така діяльність Комітету спрямована на 

стимулювання аналітичної роботи національних конкурентних відомств та 

укріплення їхньої взаємодії під час здійснення правозастосовчої діяльності. 

Завдяки підтримці ОЕСР співробітники Комітету отримали можливість 

систематично підвищувати свій кваліфікаційний рівень, беручи участь у роботі 

щорічних семінарів, які відбуваються під егідою ОЕСР [21]. 

9 липня 2013 року у м. Женева (Швейцарія) в рамках Тринадцятої сесії 

Міжурядової групи експертів з конкурентного законодавства та політики 

відбулася презентація експертного «Огляду конкурентного права та політики 

України» (Voluntary peer review of competition law and policy: Ukraine). Зазначений 

Огляд був за запитом АМКУ в межах проекту ЮНКТАД щодо надання Україні 

технічної допомоги за Програмою партнерства Уряду України та ООН на 2012 – 

2016 роки. Даний Огляд містив значний позитивний висновок, згідно якого 

законодавство України в сфері конкуренції не потребує значних змін. За 

результатами Огляду експертами ЮНКТАД було також презентовано проект 
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програми технічної допомоги Україні для подальшого розвитку законодавства та 

політики у сфері конкуренції. Міжнародні експерти позитивно оцінили готовність 

АМКУ до взаємовигідної співпраці з міжнародними організаціями. Зазначені 

рекомендації та наслідки проекту мали б бути використаними при доопрацюванні 

проекту Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми 

розвитку конкуренції України на 2014 – 2024 роки», розробленого АМКУ [71, с. 

333 – 335]. 

Значною мірою на користь удосконалення правового регулювання даної 

сфери суспільних відносин мають слугувати й вихідні орієнтири у напряму 

створення конкурентного середовища, визначені такими програмними 

документами як «Україна – 2020. Стратегія розвитку» [135], Коаліційна угода 

[157] тощо. 

Як і будь-який конкуренційний орган, АМКУ мусить дотримуватися 

принципів відкритості і прозорості у своїй діяльності. Дійсно, слід визнати, що 

АМКУ наводить на офіційному веб-сайті та звітах дані, в яких висвітлюється 

ситуація з недобросовісною конкуренцією. Однак в таких даних здебільшого 

відсутня розбивка щодо справ, пов’язаних із порушеннями саме щодо об’єктів 

промислової власності. Сьогодні ми спостерігаємо позитивні зрушення у 

діяльності АМКУ, який став регулярно оприлюднювати рішення з розглянутих 

справ про недобросовісну конкуренцію. Втім дане не вплинуло на надання АМКУ 

інформації щодо справ про недобросовісну конкуренцію, які перебувають на 

розгляді, але по ним ще не прийняті рішення. 

На наявності проблем доступу до інформації щодо розгляду органами 

АМКУ справ із порушення конкурентного законодавства неодноразово 

наголошувалося і у фаховій літературі. В якості прикладу можна назвати 

публікації Н. М. Корчак, які зокрема присвячені особливостям реалізації права 

доступу до інформації в діяльності органів Антимонопольного комітету України 

[65, с. 84 – 85]. На нашу думку, питання ознайомлення з інформацією з 

обмеженим доступом дотепер не є остаточно вирішеною. Необхідно 

регламентувати порядок визначення інформації такою, що дійсно потребує 
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обмеженого доступу, а її розкриття завдасть реальної шкоди суб’єктам 

господарювання. 

Описана ситуація дала підстави надати АМКУ ряд рекомендацій під час 

проведення слухань «Інтелектуальна власність. Стан та концептуальні засади 

розвитку», що відбулися 15 жовтня 2014 року в Комітеті Верховної Ради України 

з питань науки і освіти [46]. Серед таких рекомендацій слід виокремити наступні: 

здійснити ряд дій, зокрема відкрити інформацію щодо реального стану розгляду 

справ про недобросовісну конкуренцію у сфері інтелектуальної власності; 

активізувати діяльність АМКУ та його територіальних відділень, структурних 

підрозділів у частині виявлення та припинення порушень законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції, пов’язаних зі сферою інтелектуальної 

власності; здійснювати узагальнення практики у частині розгляду справ про 

недобросовісну конкуренцію, що допускається внаслідок порушення прав 

інтелектуальної власності тощо. 

Вказані рекомендації відповідають і духу Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», заявленій наприкінці вересня 2014 року та схваленій Указом 

Президента України № 5/2015 від 12 січня 2015 року. [135]. Мова йде в першу 

чергу про підвищення індексу глобальної конкурентоспроможності. Для цього 

мають бути проведені ключові реформи, серед яких децентралізація та реформа 

державного управління, а також дерегуляція та розвиток підприємництва. До 

ключових напрямів Стратегії відноситься і вдосконалення захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Розв’язання поставлених завдань безперечно сприятиме створенню 

належних умов для економічної конкуренції суб’єктів господарювання та 

удосконалення діяльності із недопущення недобросовісної конкуренції у будь-

яких сферах господарювання, у тому числі – у сфері використання об’єктів 

промислової власності. 

Отже, для вдосконалення діяльності АМКУ як сучасного та ефективного 

конкурентного відомства, необхідно здійснити такі системні заходи: 1) одночасно 

з розглядом АМКУ справ про недобросовісну конкуренцію, яка має відчутний 
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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 в формат переймання 

найкращого іноземного досвіду (подібно проекту Twinning), а не формального 

звітування перед міжнародними організаціями. 

 

3.3. Захист від недобросовісної конкуренції господарськими судами 

Чільне місце у системі захисту промислової власності посідає суд, право на 

звернення до якого кожній особі гарантується Конституцією України. Недаремно 

практику господарських судів ототожнюють нерідко з індикатором економічного 

стану країни. Адже через призму судових рішень, які приймаються 

господарськими судами, можна виявити 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 відправлення правосуддя у спорах, що виникають із 

недобросовісної конкуренції між суб’єктами господарювання, має приділятися 

істотна увага. 

Правові позиції суду завжди мають ґрунтуватися на вільній від 

суперечностей і логічно точній аргументації, а сам суддя – слугувати суспільним 

інтересам. Слід підтримати висновок, що здійснюючи правосуддя, судді мають 

головний обов’язок – максимально сприяти авторитету права, вихованню 

громадян у дусі високої поваги до його вимог і не допускати рішень, які 

спотворюють і викривляють діяльність державних органів влади [152, с. 21]. 

З прийняттям та набранням чинності законами України «Про внесення змін 

до Конституції України (щодо правосуддя)», «Про забезпечення права на 



134 

справедливий суд», «Про судоустрій та статус суддів», «Про Вищу раду 

правосуддя», що були прийняті у 2015-2016 роках, припинились дискусії щодо 

доцільності збереження системи господарських судів, їх ролі та значення [103, 

106, 115, 136]. Господарські суди залишаються невід’ємною складовою 

вітчизняної судової системи. Однак для утвердження права на справедливий суд в 

Україні інституційних змін замало, необхідним стало і якісно нове процесуальне 

законодавство (у тому числі і господарське процесуальне). У Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 

- 2020 роки, схваленій Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276, 

було наведено ретельний аналіз недоліків у правовому регулюванні як системи 

судоустрою, так і судочинства України, визначено основні напрями 

реформування цих галузей законодавства, серед яких підвищення ефективності 

правосуддя та оптимізація повноважень судів різних юрисдикцій [134]. 

У свою чергу судовий шлях захисту від недобросовісної конкуренції 

передбачає звернення особи до суду. Право на судовий захист означає, що за 

певних умов особа, яка вважає своє право порушеним, може вимагати від суду 

винесення рішення про застосування одного із способів захисту, а суд 

зобов’язаний винести рішення відповідного змісту. Судовий процес є провідною 

формою захисту прав, найбільш досконалою при встановленні істини. В Україні 

права та інтереси суб’єктів господарювання захищають господарські суди. До 

господарського суду зазначені особи можуть звертися також за захистом своїх 

прав, що порушуються недобросовісним конкурентом. Судовий порядок захисту 

прав інтелектуальної власності вважають найбільш демократичною та 

досконалою формою захисту суб’єктивного права. Адже судова процедура 

забезпечує дотримання рівності сторін і незалежності органу, що розглядає 

справу, від відомчих інтересів. Захист прав учасників спору зумовлений 

дотриманням процесуальних гарантій, встановлених процесуальними кодексам. 

Хоча називають і негативні сторони: тривалість розгляду спору, додаткові судові 

витрати [47, с. 48]. 
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Щодо юрисдикційної належності (підвідомчості) справ за участю органів 

АМКУ тривалий час точилися дискусії, відголоски яких мають місце і по 

сьогодні. 

До набрання чинності Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII, 

в пункті 3 частини першої статті 12 ГПК України зазначалося, що господарським 

судам підвідомчі справи за заявами органів АМКУ, віднесених до їх компетенції. 

В постанові пленуму ВГСУ від 24 жовтня 2011 року № 10 «Про деякі питання 

підвідомчості і підсудності справ господарським судам» також зазначалося, що 

господарські суди на загальних підставах вирішують усі спори між суб’єктами 

господарської діяльності, а також спори пов’язані з оскарженням відповідно до 

частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» 

рішень (розпоряджень) органів АМКУ та стягненням з суб’єктів господарювання 

сум штрафів та пеня у зв’язку з порушенням конкурентного законодавства (пункт 

3.2). Однак на практиці справи цієї категорії розглядалися тривалий час як 

адміністративними, так і господарськими судами. 

Основні аргументи на користь належності таких справ до адміністративної 

юрисдикції зводились до такого [143, с. 59 – 75]: (1) спори за участю органів 

АМКУ є публічно-правовими. Адміністративним судам підвідомчі всі публічно-

правові спори щодо рішень, дій чи бездіяльності органів АМКУ, як суб’єкта 

владних повноважень, які нормами ГПК України не віднесено до розгляду за 

правилами господарського судочинства господарським судам; (2) вирішуючи 

питання щодо сутності конкурентних правовідносин за участю органів АМКУ, 

належить враховувати статусну характеристику цих органів. Так, за змістом статті 

1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» це державний орган 

зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного 

захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних 

закупівель. Державно-владними є й основні завдання АМКУ (стаття 3), а з 

повноважень, наведених у статті 7 привертають до себе увагу такі як: здійснення 

державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної 

конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання перед законом та 
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пріоритету права споживачів; запобігання, виявлення і припинення порушень 

законодавства про захист економічної конкуренції; контроль за концентрацією, 

узгодженими діями суб’єктів господарювання та регулюванням цін (тарифів) на 

товари, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій; 

сприяння розвитку добросовісної конкуренції; методичне забезпечення 

застосування законодавства про захист економічної конкуренції. З наведеного 

вбачається, що АМКУ є суб’єктом владних повноважень (органом державної 

влади), рішення його є імперативними, між органами АМКУ і господарюючими 

суб’єктами відносини будуються за принципом субординації. А тому – це 

класичний приклад публічно-правових відносин, спір у яких має належати до 

юрисдикції адміністративних судів; (3) законодавчого визначення поняття 

«публічно-правові відносини» немає, однак у КАС України сформульовано 

правила, які вказують на предмет адміністративної юрисдикції: понятійно-

функціональне (визначення адміністративної справи, що було наведене у пункті 1 

частини першої статті 3 КАС України); визначення видів публічних 

правовідносин (управлінські правовідносини, пов’язані з публічним 

формулюванням суб’єкта владних повноважень), які зазначалися у частині першій 

статті 17 КАС України; встановлення переліку публічно-правових спорів, що 

підпадають під юрисдикцію адміністративних судів (частина друга статті 17 КАС 

України); встановлення переліку публічно-правових спорів, що не належать до 

предмету адміністративної юрисдикції (частина третя статті 17 КАС України) 

[125]; (4) за змістом пункту 4 частини першої статті 12 ГПК України йшлося не 

про позови до АМКУ, а навпаки. Право органів АМКУ на звернення до суду з 

позовами, заявами і скаргами визначено у пункті 15 частини першої статті 7 

Закону України «Про Антимонопольний комітет України» і пов’язується зі 

застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції. Що ж до 

оскарження рішень органів АМКУ, то така можливість передбачена статтею 60 

Закону України «Про захист економічної конкуренції», яка підвідомчості 

зазначеної категорії справ адміністративним судам змінювати не може і не 

повинна; (5) відповідно до статей 2, 3 та 17 КАС України такі спори належали 
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саме до адміністративної юрисдикції, а закони, які передбачають інше, – 

застосуванню не підлягали (пункт 13 Розділу VII Прикінцевих та перехідних 

положень КАС України). КАС України є спеціальним актом, який був прийнятим 

пізніше, на противагу Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

тому він не підлягає застосуванню. З набранням чинності КАС України 

підсудність даної категорії справ змінилася і відповідні справи повинні 

розглядатися за правилами адміністративного судочинства. У сучасних умовах, 

коли справи за участю органів державної влади розглядаються адміністративними 

судами, положення статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» щодо можливості оскарження рішень органів АМКУ до 

господарських судів підлягає зміні. Тим часом, положення цього закону та КАС 

України мають застосовуватися за принципом пріоритету тієї норми, яка 

прийнята пізніше та яка спеціально врегульовує відносини, пов’язані із захистом 

прав, порушених органами АМКУ; (6) Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» (стаття 60) не є процесуальним законом, а тому ним не може 

визначатися підвідомчість відповідних справ. Перевага при визначенні 

підвідомчості тих чи інших справ повинна надаватися саме процесуальному 

закону. Принаймні КСУ у рішенні від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011 (справа 

про оскарження бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо заяв про 

злочини) зазначив, що рішення прийняті суб’єктами владних повноважень, дії, 

вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а також невиконання 

повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути 

оскаржені до суду відповідно до частин першої і другої статті 55 Конституції 

України. Для реалізації кожним конституційного права на оскарження рішень, дій 

чи бездіяльності вказаних суб’єктів у сфері управлінської діяльності в Україні 

утворено систему адміністративних судів. КАС України регламентує порядок 

розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у 

результаті здійснення суб’єктами владних повноважень управлінських функцій і 

розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів [145]; (7) не 

маючи жодних концептуальних відмінностей щодо процедури розгляду та форми 
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прийняття, рішення органів АМКУ, як предмет діяльності адміністративного 

суду, мають стояти поряд із рішеннями інших суб’єктів владних повноважень, 

спори з приводу яких на сьогодні віднесені до адміністративної юрисдикції; (8) 

правові акти індивідуальної дії, у тому числі юрисдикційні рішення, 

застосовуються суб’єктами владних повноважень у багатьох сферах державного 

управління. Глава 2 ГК України закріпила напрями використання цих актів у 

сфері економіки. Абсолютна більшість правових актів, що приймаються 

суб’єктами владних повноважень у цій сфері, незважаючи на їх економічний 

зміст, становлять предмет діяльності саме адміністративного суду. Нелогічною є 

ситуація, коли акти органів АМКУ, як виняток, без вагомих підстав відносяться 

до предмета розгляду господарського суду [55, c. 75]. 

Аргументи на користь належності відповідної категорії справ до 

підвідомчості господарських судів [144, c. 24 – 31 ; 30]: (1) спори, що виникають у 

сфері економічної конкуренції та захисту суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції, в тому числі спори щодо оскарження рішень органів 

АМКУ про стягнення з суб’єктів господарювання штрафів у зв’язку з 

порушенням конкурентного законодавства, є підвідомчими господарським судам 

не лише у зв’язку з наявністю прямого законодавчого припису (стаття 60 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції»), а насамперед тому, що такі 

справи виникають з господарських відносин. Саме така позиція лежала в основі 

постанови пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 15 «Про деякі питання 

практики застосування конкурентного законодавства» (пункт 1): правовідносини, 

пов’язані з обмеженням монополізму та захистом об’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції, є предметом регулювання господарського 

законодавства, у тому числі й ГК України, і відтак – господарськими, а тому 

справи, що виникають з відповідних правовідносин розглядаються 

господарськими судами. Це стосується й розгляду справ за позовами органів 

АМКУ про стягнення з суб’єктів господарювання сум штрафів та пені у зв’язку з 

порушенням конкурентного законодавства, оскільки таке стягнення здійснюється 

згідно саме за рішенням відповідних органів, прийнятими на підставі приписів 
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вказаного Закону [112]; (2) за своєю природою антимонопольні спори мають 

переважаючу економіко-правову складову (аналіз структури ринку, правильне 

визначення його меж тощо), порівняно з публічно-правовою. Підставою 

виникнення антимонопольних спорів є правовідносини, у які господарюючі 

суб’єкти вступають з приводу реалізації їх приватноправових економічних 

інтересів, перебуваючи в економічному стані конкуренції (в усіх її проявах, аж до 

відсутності конкуренції) [174, с. 145 – 147]. У свою чергу відносини, що 

виникають з приводу конкуренції, є господарськими відносинами, які є 

предметом регулювання господарського законодавства (в тому числі ГК України). 

Тому порушення таких відносин унаслідок недобросовісної конкуренції окремих 

суб’єктів господарювання у вигляді неправомірного використання об’єктів 

промислової власності також є правопорушеннями у сфері господарських 

відносин. Спори з приводу конкурентних відносин суб’єктів господарювання 

та/або порушення ними правил добросовісної конкуренції як такі, що виникають з 

господарських відносин, є предметом розгляду господарських судів та 

вирішуються згідно з правилами ГПК України; (3) антимонопольні спори 

складають окрему групу економічних спорів, які мають ознаки публічності, але 

суб’єктний склад сторін цих спорів не є визначальним фактором для вирішення 

питання щодо їх підвідомчості [77, с. 128 – 133]. Якщо процедурно-формально 

відносини щодо прийняття відповідного рішення органами АМКУ і мають 

публічно-правовий характер, то наслідки такого рішення суттєво впливають на 

приватноправові відносини учасників ринку. У зв’язку з прийняттям таких рішень 

антимонопольними органами суб’єкти господарювання обмежуються у своїх 

правових можливостях щодо виробництва товарів и надання послуг, або, навпаки, 

отримують захист від неправомірних дій конкурентів, які обмежували їх доступ 

до певних сегментів ринку або незаконно використовували їх ділову репутацію, 

упаковку, товарний знак тощо. За цих умов відповідна діяльність АМКУ набуває 

характеру державного нагляду, а прийняті за результатами такого контролю 

рішення мають, передусім, приватноправове значення та впливають на 

господарські відносини учасників ринку; (4) що стосувалося віднесення частини 
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першої статті 2 КАС України усіх без винятку справ, у яких захищаються права, 

свободи та інтереси фізичних та юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, то переважному 

застосуванню перед положенням частини першої статті 2 КАС України, яке 

встановлювало завдання КАС України (а тому є найбільш загальним), підлягала 

частина друга статті 2 КАС України, яка передбачала можливість оскарження до 

адміністративного суду будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних 

повноважень, крім випадків, коли «щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 

Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового 

провадження». Отже, в усіх випадках, коли встановлено інший порядок судового 

провадження, рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень не 

можуть бути оскаржені до адміністративного суду. Це застереження було 

підставою для переважного застосування будь-яких законодавчих положень, у 

тому числі і прийнятих раніше КАС України, перед положенням частини першої 

статті 2 КАС України, яка встановлювала завданням останнього захист осіб від 

будь-яких порушень з боку суб’єктів владних повноважень; (5) згідно з частиною 

другою статті 4 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширювалася 

на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший 

порядок судового вирішення. Такий «інший» порядок передбачено, зокрема, 

частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», відповідно до припису якої заявник, відповідач, третя особа мають 

право оскаржити повністю або частково рішення органів АМКУ до 

господарського суду. Отже, справи стосовно спорів про оскарження рішень 

(розпоряджень) органів АМКУ були підвідомчі господарським судам і підлягали 

розгляду за правилами ГПК України; (6) процесуальні норми можуть 

закріплюватися не лише в процесуальних кодексах, а й в інших законодавчих 

актах (законах), які у зв’язку з предметом свого регулювання містять матеріально-

правові норми, що не виключає наявності в таких законодавчих актах і норм 

процесуального характеру, які регулюють окремі питання реалізації матеріально-

правових норм, зокрема і процесуальних норм, які регулюють питання та порядок 
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звернення до суду за захистом прав та інтересів, які випливають з правовідносин, 

що регулюються законодавчим актом, який на перший погляд є «матеріально-

правовим» актом [168, с. 395 – 400]. Викладене прямо зазначалося в частині 

другій статті 5 КАС України, згідно з якою провадження в адміністративних 

справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої 

процесуальної дії, розгляду і вирішення справи; (7) щодо можливої колізії двох 

процесуальних норм, які мають однаковий предмет регулювання, то, дійсно, 

одним із способів подолання такої колізії є вибір на користь норми, прийнятої 

пізніше. Однак, у конкретному випадку, колізії між КАС України та статтею 60 

Закону України «Про захист економічної конкуренції» не вбачалося з огляду на 

відсилочний характер статті 4 КАС України, за змістом якої вирішення питання 

про підвідомчість спорів з приводу дій та рішень АМКУ мало вирішуватися на 

підставі статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

Аналогічна норма, до речі, міститься також в статті 15 Закону України від 24 

січня 1997 року «Про державний матеріальний резерв», відповідно до якої справи 

стосовно оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, який 

здійснює управління державний матеріальним резервом, належить до юрисдикції 

господарських судів. Як відомо, правові норми, що підпадають під застереження 

«крім випадків, коли законодавством встановлено інше», підлягають 

переважному застосуванню перед загальними правилами, хоч би такі правові 

норми і були встановлені раніше. Навіть вказівка на можливість застосування 

раніше прийнятих законів лише в частині, в якій вони не суперечать новому 

законодавчому акту (пункт 13 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 

КАС України) не перешкоджала застосуванню раніше встановлених законодавчих 

норм, що підпадають під застереження «крім випадків, встановлених законом» 

[49, с. 142 – 143.]; (8) немає підстав для віднесення до адміністративної 

юрисдикції спорів про стягнення сум адміністративно-господарських санкцій за 

рішеннями органів АМКУ, оскільки такі спори могли бути віднесені до 

адміністративної юрисдикції тільки спеціальними законами (пункт 5 частини 

другої статті 17 КАС України). 
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Не останню роль відігравала і відмінність в обов’язку доказування у 

господарському та адміністративному процесах, оскільки стаття 33 ГПК України 

визначала, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона 

посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, а частина друга статті 71 

КАС України покладала обов’язок доказування на відповідача (суб’єкта владних 

повноважень), якщо він заперечує проти адміністративного позову. А тому для 

суб’єкта господарювання, який оскаржував рішення АМКУ, вигідніше було 

звернутися за захистом своїх прав та інтересів шляхом подання відповідного 

позову саме до адміністративного суду, оскільки в такому випадку обов’язок 

доказування лежав на суб’єктові владних повноважень. 

17 червня 2015 року край дискусії та різнорідній судовій практиці було 

покладено недвозначною правовою позицією ВСУ у справі №3-256гс15: Згідно зі 

статті 1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» АМКУ є 

державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є 

забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у 

сфері державних закупівель. Положеннями частини 2 статті 2 КАС України 

передбачено, що до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які 

рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли 

щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України 

встановлено інший порядок судового провадження. Разом із цим частиною 

другою статті 4 КАС України визначено, що юрисдикція адміністративних судів 

поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом 

встановлений інший порядок судового вирішення. Отже, виходячи із положень 

наведеної норми, законом може бути передбачено вирішення певних категорій 

публічно-правових спорів у порядку іншого судочинства. Так, Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», який визначає правові засади підтримки та 

захисту економічної конкуренції, обмеження монополізму в господарській 

діяльності і спрямований на забезпечення ефективного функціонування економіки 

України на основі розвитку конкурентних відносин, саме і встановлено інший 

порядок судового вирішення спорів за участю органів АМКУ. Зокрема, 
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положеннями частини першої статті 60 цього Закону передбачено право заявника, 

відповідача, третьої особи оскаржити рішення органів АМКУ повністю або 

частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. З 

огляду на зміст цієї норми та зважаючи на положення статті 12 ГПК України, 

частини другої статті 4 КАС України, справи зі спорів про оскарження рішень 

органів АМКУ підвідомчі господарським судам і підлягають розгляду за 

правилами ГПК України, за винятком, відповідно до положень статті 19 КАС 

України, вирішення справ щодо оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері державних закупівель [95]. 

На сьогодні Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» 

від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII передбачається, що господарські суди 

розглядають справи у спорах, що виникають у зв’язку із здійсненням 

господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 

справи у спорах, що виникають з відносин, пов’язаних із захистом економічної 

конкуренції, обмеженням монополізму в господарській діяльності, захистом від 

недобросовісної конкуренції, в тому числі у спорах, пов’язаних з оскарженням 

рішень Антимонопольного комітету України, а також справи за заявами органів 

Антимонопольного комітету України з питань, віднесених законом до їх 

компетенції, крім спорів, які віднесені до юрисдикції Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності (пункт 7 частини першої статті 20 ГПК України) [104]. 

На порівняння, зарубіжний досвід судового розгляду справ про захист справ 

інтелектуальної власності: 1) наявність спеціалізованих судів, що розглядають 

спори виключно у сфері інтелектуальній власності (Великобританія, Туреччина, 

Таїланд); 2) у складі судів загальної юрисдикції діють спеціалізовані відділення з 

розгляду справ про інтелектуальну власність або судді зі спеціальною 

підготовкою (Австралія, Австрія, Китай); 3) існують апеляційні суди, що мають 

виключну юрисдикцію, але які розглядають й інші спори (Франція, Індія, США та 

ін.); 4) наявність спеціальних відділень у нижчих і вищих судах, що розглядають 
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господарські спори (Іспанія, Швейцарія); 5) наявність спеціальних трибуналів, що 

слухають ці справи (Корея, Нова Зеландія, Сінгапур); 6) питання про створення 

спеціалізованих судів знаходяться на стадії розгляду (Індія, В’єтнам) [17, с. 30]. 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності в Україні (Вищий 

спеціалізований суд, що здійснюватиме правосуддя як суд першої інстанції на 

підставі статей 31, 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») 

розглядатиме, як передбачається частиною 2 статті 20 нової редакції ГПК 

України, справи щодо прав інтелектуальної власності, зокрема: 1) справи у спорах 

щодо прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, торговельну марку 

(знак для товарів і послуг), комерційне найменування та інших прав 

інтелектуальної власності, в тому числі щодо права попереднього користування; 

2) справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, 

визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, 

свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, 

або які порушують такі права чи пов’язані з ними законні інтереси; 3) справи про 

визнання торговельної марки добре відомою; 4) справи у спорах щодо прав автора 

та суміжних прав, в тому числі спорах щодо колективного управління майновими 

правами автора та суміжними правами; 5) справи у спорах щодо укладання, зміни, 

розірвання і виконання договору щодо розпорядження майновими правами 

інтелектуальної власності, комерційної концесії; 6) справи у спорах, які 

виникають із відносин, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, 

щодо: неправомірного використання позначень або товару іншого виробника; 

копіювання зовнішнього вигляду виробу; збирання, розголошення та 

використання комерційної таємниці; оскарження рішень АМКУ із визначених 

цим пунктом питань. 

Відтак, саме до компетенції Вищого суду з питань інтелектуальної власності 

у осяжному майбутньому будуть належати спори у справах про недобросовісну 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності.  

До початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи 

щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після 
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набрання чинності новою редакцією ГПК України, судами відповідно до правил 

юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності новою 

редакцією ГПК України (пункт 16 частини першої Перехідних положень ГПК 

України). Це означає, що справи про недобросовісну конкуренції щодо об’єктів 

промислової власності все ще розглядатимуться господарськими судами.  

У Касаційному ж господарському суді в складі Верховного Суду 

обов’язково створюється палата для розгляду справ щодо захисту прав 

інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та 

конкурентним законодавством (стаття 37 «Про судоустрій і статус суддів»). 

На сьогодні поки що проблемним залишається визначення юрисдикційної 

належності спорів щодо оскарження рішень Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України (далі – МЕРТ), а також виданих на їх основі патентів (свідоцтв), 

якщо ці спори поєднано зі спором про право на відповідний об’єкт 

інтелектуальної власності. ВГСУ сформував позицію, за якою такі спори 

належить розглядати за правилами саме господарського судочинства. Так, 

відповідно до пункту 3.2 постанови пленуму ВГСУ «Про деякі питання 

підвідомчості і підсудності справ господарським судам» від 24 жовтня 2011 року 

№ 10, господарським судам підвідомчі спори, пов’язані з використанням у 

господарському обороті об’єктів інтелектуальної власності, включаючи спори за 

позовами суб’єктів господарювання до органів державної влади про визнання 

недійсними актів про видачу документів, що посвідчують право інтелектуальної 

власності, та відмовою в реєстрації об’єктів промислової власності. Разом із тим 

ні ГПК України, ні КАС України не містять приписів, які би прямо вказували на 

те, що ці спори за участю згаданого суб’єкта владних повноважень як виняток 

мають розглядатися не адміністративними, а саме господарськими судами. Адже, 

керуючись формальними критеріями, що визначені попереднім процесуальним 

законодавством, можна дійти висновку, що відповідні спори є публічно-

правовими та відносяться до компетенції адміністративних судів, оскільки: а) 

предметом спору є оскарження рішення суб’єкта владних повноважень – МЕРТ, 

що є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 
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координується Кабінетом Міністрів України; б) МЕРТ виконує владні 

повноваження щодо видачі охоронних документів.  

Однак неправомірною видачею свідоцтва на торговельну марку іншій особі 

порушуються права законного власника свідоцтва, у зв’язку з цим він і 

звертається за захистом свого порушеного права власності до суду. В процесі 

судового провадження сторони – власники свідоцтв будуть доводити, що саме їм 

належить право власності на спірне свідоцтво, відсутність законних прав на 

свідоцтво іншої сторони, чи власник спірного свідоцтва буде доводити, що його 

свідоцтво не має жодного відношення до свідоцтва позивача тощо, а тому у таких 

справах МЕРТ не відіграє головної ролі та обирає нейтральну позицію, основними 

ж «гравцями» стають власники. Фактично має місце спір про право (право 

інтелектуальної власності), а не спір у сфері публічно-правових відносин [31, с. 

12]. 

З огляду на викладене, переважаючою в літературі стала позиція, за якою 

поняття «спір про захист права інтелектуальної власності» є складним, включає в 

себе як справи, які мають розглядатися господарськими судами, так і справи, які 

підлягають розгляду адміністративними судами [66]. За наявності публічно-

правового і приватноправового спору щодо реєстрації об’єктів права 

інтелектуальної власності та права на них, спочатку може бути вирішена 

адміністративна справа про реєстрацію, потім – цивільна чи господарська справа 

про право інтелектуальної власності, на яке претендують треті особи, і нарешті, за 

результатами розгляду цивільної чи господарської справи постанова в 

адміністративній справі може бути скасована за нововиявленими обставинами. 

Наприклад, визнання недійсним патенту (як і свідоцтва на знак для товарів та 

послуг) відносилося до компетенції господарських судів (чи судів цивільної 

юрисдикції, якщо власник чи скаржник – фізична особа), а скасування рішення 

центрального органу виконавчої влади – судів адміністративних. Об’єднання 

відповідних позовних вимог заборонено законодавством. Так, частина третя статті 

21 КАС України встановлювала заборону щодо об’єднання в одне провадження 

кількох вимог, які належить розглядати в порядку різного судочинства 
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(цивільного, господарського, адміністративного) [143, c. 69]. Відтак 

обґрунтованою виглядає позиція, за якою відстоюється необхідність збереження 

практики розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності господарськими 

судами. Так, на думку О. П. Орлюк і О. Ф. Дорошенка превалювання 

приватноправових інтересів над публічноправовими в контексті захисту прав 

інтелектуальної власності унеможливлює передачу спорів у цій сфері з 

юрисдикції спеціалізованих господарських судів судам адміністративним [86]. 

Аргументи: а) більшість справ, пов'язаних із анулюванням охоронних документів 

(в яких одним із відповідачів виступає орган державної влади, іншим - власник 

патенту або свідоцтва), прямо стосуються конфліктних ситуацій економічного, 

характеру щодо порушення майнових прав суб’єктів господарювання; типовою є 

ситуація, коли позивач подає позов про припинення порушення прав, що 

засвідчуються патентом, а відповідач, у свою чергу, пред'являє зустрічний позов 

про визнання такого патенту недійсним; б) роздільний розгляд таких справ 

господарським і адміністративним судом не сприятиме ефективності правосуддя, 

затягне в часі і в цілому ускладнить вирішення справи, призведе до формування 

суперечливої судової практики. 

Таким чином, господарські суди розглядають до початку роботи Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності економічні спори про захист прав і 

законних інтересів суб’єктів господарювання у разі: неправомірного 

використання винаходу, промислового зразка, торговельної марки, комерційного 

найменування, якщо позивач і відповідач є суб’єктами господарювання; визнання 

права попереднього користування винаходом, корисною моделлю, торговельною 

маркою, якщо позивач і відповідач є суб’єктами господарювання; визнання 

недійсним патенту на винахід, свідоцтва на торговельну марку, якщо позивач і 

відповідач є суб’єктами господарювання; невиконання, припинення, розірвання 

господарських договорів щодо розпорядження правами промислової власності 

(зокрема, ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії); оскарження 

рішення органів АМКУ про визнання дій недобросовісною конкуренцією або про 

відмову у захисті прав. Адміністративні суди розглядають спори про захист прав і 
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законних інтересів фізичних і юридичних осіб у спорах: за участю МЕРТ у зв’язку 

зі зверненням заінтересованої особи з вимогою про визнання повністю або 

частково недійсними актів цього органу (рішення за заявкою), наприклад, 

рішення про видачу патенту, свідоцтва, про відмову у видачі патенту, свідоцтва; 

за участю КМУ, яким надано примусовий дозвіл іншим особам на використання 

винаходу, корисної моделі, у зв’язку зі зверненням заінтересованої особи з 

вимогою про визнання повністю або частково недійсними актів цього органу. 

О.І. Мельниченко підкреслює, що запровадження категорії чесних звичаїв 

до національного законодавства матиме для розвитку українського правосуддя та 

становлення окремої гілки спеціалізованих судів – конкуренційних судів, тобто 

судів з питань захисту конкуренції (як варіант – конкуренційно-патентних судів 

або судів з питань захисту конкуренції та інтелектуальної власності) [74, с. 238]. 

Саме наявність конкурентного законодавства стала підґрунтям для розширення 

спеціалізації господарського судочинства, у тому числі призвела до збільшення 

господарських спорів, що виникають із порушення прав промислової власності, 

що і призвело до закономірного створення Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності. 

Дане твердження підтверджується і багаторічною практикою узагальнень 

порядку розгляду господарськими судами спорів у сфері як недобросовісної 

конкуренції, так і промислової власності, що проводилася ВГСУ. Прикладом 

останнього можуть бути роз’яснення, рекомендації, інформаційні листи ВГСУ, в 

яких висвітлювалися питання практики вирішення спорів, пов’язаних із: 

- захистом прав інтелектуальної власності (постанова пленуму ВГСУ «Про 

деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» від 17 жовтня 2012 року № 12 [109]; оглядовий лист 

від 28 лютого 2017 року № 01-06/521 «Про деякі питання практики застосування 

господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної 

власності» [110]);  
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- захистом прав промислової власності (оглядовий лист від 15 липня 2010 

року № 01-08/415 «Про деякі питання практики застосування господарськими 

судами законодавства про захист прав на об’єкти промислової власності» [111]);  

- практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із 

захистом права інтелектуальної власності (постанова пленуму ВГСУ «Про деякі 

питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних 

із захистом права інтелектуальної власності» від 23 березня 2012 року № 4 [114]);  

- практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного 

законодавства (постанова пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 15 «Про 

деякі питання практики застосування конкурентного законодавства» [112], 

оглядовий лист від 4 квітня 2012 року № 01-06/418/2012 «Про деякі питання 

практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням конкурентного 

законодавства» [108]; 

- узагальнення судової практики, що неодноразово готувалися під редакцією 

В.С. Москаленка [28; 42] та ряду інших суддів у сфері захисту прав 

інтелектуальної власності. 

Ця практика повинна скласти основу діяльності Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності. Напрацювання подальшого досвіду узагальнення 

практики розв’язання таких спорів сприятиме підвищенню рівня захисту прав 

суб’єктів господарювання на об’єкти промислової власності від недобросовісної 

конкуренції. 

Із цього приводу також доцільно навести позицію Європейського Суду з 

прав людини, який неодноразово звертав увагу на те, що задача тлумачення 

внутрішнього права покладається на суди [82, с. 61 – 62]. Аналіз досвіду 

діяльності ВГСУ у сфері розв’язання даної категорії господарських спорів цілком 

підтверджує застосування позиції ЄСПЛ щодо використання судами підходів у 

тлумаченні національного права у вітчизняній практиці господарського 

судочинства. 

На необхідність господарським судам при розгляді справ зі спорів, 

пов'язаних із захистом господарюючих суб'єктів (підприємців) і споживачів від 
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недобросовісної конкуренції і одночасно – із захистом прав інтелектуальної 

власності (з огляду на вимоги статті 3 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції») керуватися Законом України «Про захист 

економічної конкуренції», міжнародними договорами України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, приписами Паризької 

конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (дата 

набуття чинності для України – 25 грудня 1991 року), зазначено у постанові 

пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 15 «Про деякі питання практики 

застосування конкурентного законодавства» [112]. 

Даною постановою черговий раз обґрунтовується доцільність віднесення 

спорів, пов’язаних із захистом від недобросовісної конкуренції, до підвідомчості 

господарських судів, адже правовідносини, пов'язані з обмеженням монополізму 

та захистом суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, є 

предметом регулювання господарського законодавства, у тому числі й 

ГК України, і відтак – господарськими, а тому справи, що виникають з 

відповідних правовідносин, згідно з частиною третьою статті 21 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» розглядаються господарськими судами. До того 

ж відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист 

економічної конкуренції» заявник, відповідач, третя особа мають право 

оскаржити рішення органів АМКУ повністю або частково до господарського 

суду. 

З судової практики, яка склалася на сьогоднішній день, можна зробити 

висновок, що найпоширенішими способами судового захисту прав суб’єктів 

господарювання від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової 

власності є відшкодування шкоди, завданої суб’єкту господарювання 

неправомірним використанням позначень та/або копій виробів іншим суб’єктом 

господарювання. 

Використання судової форми захисту прав суб’єктів господарювання 

дозволяє в одному судовому рішенні реалізувати весь спектр засобів захисту: 

визнання факту недобросовісної конкуренції в діях недобросовісного учасника 
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конкурентного змагання, зобов’язання порушника припинити дії та отримати 

відшкодування шкоди, завданої таким порушенням тощо [7, c. 307]. Це стосується 

різних сфер господарської діяльності, у тому числі й сфери промислової 

власності. Зокрема, постановою пленуму ВГСУ від 17 жовтня 2012 року № 12 

«Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав 

інтелектуальної власності» визначалося, що господарським судам підвідомчі 

справи у спорах, пов’язаних з використанням у господарському обороті об’єктів 

інтелектуальної власності, коли склад учасників спору відповідає приписам статті 

4 ГПК України. До кола підвідомчих господарському суду спорів слід відносити й 

спори, пов’язані з визнанням недійсними документів, які засвідчують право на 

об’єкти інтелектуальної власності (свідоцтва, патенти), стосуються питань права 

власності на відповідні об’єкти і за своїм характером є цивільно-правовими чи 

господарсько-правовими і не належать до числа публічно-правових спорів. 

У судовому порядку можуть бути оскаржені як рішення, так і 

розпорядження АМКУ. При оскарженні рішень антимонопольних органів суди 

покликані дати об’єктивну правову оцінку доказам обставин, що стали підставами 

для прийняття АМКУ та його органами відповідних рішень за фактами 

недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Законом України «Про захист економічної конкуренції» закріплено, що 

підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів АМКУ 

є: неповне з’ясування обставин, які мають значення для справи; не доведення 

обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; 

невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення 

або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права. 

Водночас порушення або неправильне застосування норм процесуального права 

може бути підставою для зміни, скасування чи визнання недійсним рішення лише 

за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення. 

Заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів АМКУ 

повністю або частково до суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. 

Слід зазначити, що цей строк не може бути відновлено (стаття 59 – 60 Закону). 
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Рішення АМКУ, адміністративної колегії АМКУ та державного 

уповноваженого АМКУ оскаржуються до господарського суду міста Києва. 

Рішення адміністративної колегії територіального відділення АМКУ 

оскаржуються до господарського суду Автономної Республіки Крим, обласних, 

Київського та Севастопольського міських господарських судів. Відзначимо, що 

прийняття господарським судом до розгляду заяви про визнання недійсним 

рішення АМКУ не зупиняє його виконання, крім випадків порушення 

господарським судом провадження у справі про визнання недійсним рішення 

органу АМКУ, прийнятого: згідно з частиною першою статті 48, частиною 

першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції; за 

результатами перевірки відповідно до частини п’ятої статті 57 Закону; за 

результатами перегляду відповідно до частини третьої статті 58 Закону. Також 

перегляд за заявою сторони відповідного рішення (постанови) господарського 

суду зупиняє виконання зазначеного рішення органу Антимонопольного комітету 

України на час розгляду цієї справи чи перегляду відповідного рішення 

(постанови) господарського суду, якщо органом Антимонопольного комітету 

України відповідно до частини третьої статті 48 цього Закону чи господарським 

судом не визначено інше (стаття 60 Закону). 

Порушення органами Антимонопольного комітету України визначеної 

законом компетенції цих органів у прийнятті ними рішень повинно мати 

наслідком визнання господарським судом відповідних рішень недійсними. 

Порядок прийняття рішення органом АМКУ вважається порушеним, якщо таке 

рішення, наприклад, підписано не уповноваженою на це особою. Що ж до 

недодержання органом АМКУ інших процедурних правил у розгляді справ про 

порушення конкурентного законодавства або при проведенні ним перевірки 

додержання суб'єктом господарювання конкурентного законодавства, то воно 

може мати наслідком визнання господарським судом відповідного рішення такого 

органу недійсним лише у випадках, коли відповідне порушення унеможливило 

або істотно ускладнило з'ясування фактичних обставин, що мають значення для 

прийняття органом АМКУ правильного рішення у справі (наприклад, порушено 
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право особи, яка бере участь у справі, на подання доказів, клопотань, усних і 

письмових пояснень (заперечень), пропозицій щодо питань, які виносяться на 

експертизу). ВГСУ відмічав, що якщо порушення органом АМКУ процедурних 

правил у розгляді справи про порушення конкурентного законодавства не 

призвело до прийняття неправильного рішення по суті розглянутої ним справи, то 

у господарського суду з урахуванням положень частини 2 статті 59 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції» немає підстав для визнання 

оспорюваного рішення недійсним. Крім того, визнання господарським судом 

повністю або частково недійсним рішення АМКУ чи його органів з підстав, 

зазначених у частині 1 статті 59 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», не є перешкодою для проведення відповідним органом нової 

перевірки дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, 

дослідження ринку тощо з метою усунення порушень чи недоліків, які потягли за 

собою визнання рішення недійсним. За результатами такої перевірки можливе 

прийняття іншого рішення, яке, в свою чергу, в разі незгоди з ним 

заінтересованих осіб може бути оскаржено ними в установленому порядку (п. 6 

постанови пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 року № 15). 

ВГСУ також зазначав, що господарські суди не повинні перебирати на себе 

не притаманні суду функції, які здійснюються виключно органами 

Антимонопольного комітету України, та знову встановлювати товарні, 

територіальні (географічні), часові межі певних товарних ринків після того, як це 

зроблено зазначеними органами (п. 15.5 постанови пленуму ВГСУ від 26 грудня 

2011 року № 15). 

У цьому сенсі слід звернути увагу на аналогічну практику, що 

застосовується в Європі. Європейська комісія акумулює ролі слідчого, прокурора 

і судді. Водночас багато хто вважає, що така акумуляція відбувається без 

ефективних внутрішніх гарантій їх відокремленості. Натомість прихильники 

сучасної моделі зазначають, що навіть у випадку наявності упередженості в діях 

Комісії, судовий перегляд її рішень Судом загальної юрисдикції (СЗЮ) повинен 

бути значною мірою противагою такому можливому недоліку. Комісія наділена 
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певними дискреційними повноваженнями стосовно вирішення питань у межах 

власної компетенції. Зокрема, вона має можливість на власний розсуд визначати 

відповідний товарний ринок. При цьому рішення Комісії стосовно таких питань 

підлягають лише обмеженому перегляду СЗЮ, який не ставить під сумнів 

компетенцію адміністративного органу. Водночас доцільно відмітити судову 

практику ЄСПЛ стосовно деяких країн – учасниць ЄС, суди яких зазнавали 

жорсткої критики за недостатню інтенсивність судового контролю під час 

перегляду рішень відповідних національних конкурентних відомств [25]. 

Відповідно до статті 24 Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим 

Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду із позовом 

про її відшкодування. Господарський суд не може відмовити позивачу у 

прийнятті такої позовної заяви до розгляду (див. рішення Конституційного суду 

України № 9-зп від 25 грудня 1997 року). 

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 оцінювати такі докази.  

ВГСУ зазначав, що для кваліфікації дій суб'єктів господарювання як 

недобросовісної конкуренції не є обов'язковим з'ясування настання наслідків у 

формі відповідно недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, ущемлення 

інтересів інших суб'єктів господарювання (конкурентів, покупців) чи споживачів, 

зокрема через заподіяння їм шкоди (збитків) або іншого реального порушення їх 

прав чи інтересів, чи настання інших відповідних наслідків. Достатнім є 

встановлення самого факту вчинення дій, визначених законом як недобросовісна 

конкуренція (статті 5, 7, 9, 11, 13 – 15 і 19 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції»), або можливості настання зазначених наслідків у 

зв'язку з відповідними діями таких суб'єктів господарювання (статті 4, 6, 8, 15-1, 
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16, 17 і 18 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»). В 

останньому випадку господарським судам необхідно з'ясовувати та відображати в 

судових рішеннях, в чому конкретно полягають відповідні наслідки, що могли б 

настати в результаті дій суб'єктів господарювання, які мають ознаки 

недобросовісної конкуренції (п. 14 постанови пленуму ВГСУ від 26 грудня 2011 

року № 15). 

Обраний ВГСУ підхід є відображенням одного з основних принципів 

правосуддя, яким виступає право на справедливий судовий розгляд. Цей підхід 

цілком відповідає і засадам захисту від недобросовісної конкуренції, але не 

відшкодуванню завданої недобросовісною конкуренцією шкоди. Дослідження 

тільки факту недобросовісної конкуренції або можливості настання передбачених 

наслідків недостатньо для визначення розміру шкоди, завданої актом 

недобросовісної конкуренції. 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. 

Отже, для ефективного судового захисту від недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів інтелектуальної 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. 

Спірною на нашу думку є позиція щодо наділення господарського суду 

правом при встановленні факту порушення у формі недобросовісної конкуренції 

застосовувати будь-які адекватні порушенню санкції юридичної відповідальності 

від застосування штрафних санкцій і відшкодування шкоди до застосування 

санкцій кримінальної відповідальності до суб’єктів господарювання [7, с. 344]. 

Господарський суд у будь-якому разі не має наділятися функціями, що не є йому 
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притаманними у процесі здійснення судочинства. Покладення на господарський 

суд права застосовувати заходи кримінальної відповідальності суперечить не 

лише чинному господарському процесуальному та кримінальному 

процесуальному законодавству, але й принципам судочинства, та й взагалі 

конституційним принципам. Суперечить це й механізму застосування заходів 

кримінальної відповідальності тощо. 

Разом із тим аналіз міжнародного досвіду засвідчує той факт, що успішність 

застосування законодавства про недобросовісну конкуренцію значною мірою 

залежить від того, як застосовує його суд. Значення судової практики у процесі 

захисту від недобросовісної конкуренції набуває актуальності й тому, що 

національне законодавство зазвичай не містить вичерпного переліку форм 

недобросовісної конкуренції. Багато країн до детальних положень проти певних 

методів ринкової діяльності додали ще одне загальне положення, яке дозволяє 

судам долучити до загальної системи нові форми недобросовісної ринкової 

діяльності [3, с. 39]. Натомість зазначені вище міркування дозволяють говорити 

про необхідність використання у процесі кваліфікації дій суб’єктів господарської 

діяльності в якості актів недобросовісної конкуренції не лише формально-

юридичного підходу (який би дозволяв використовувати прямі норми закону), але 

й оцінювати правила етики, ділові практики, правові звичаї тощо. Причому такий 

підхід має застосовуватися усіма органами, що беруть участь у розгляді справ про 

порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію, зокрема 

господарськими судами, Вищим судом з питань інтелектуальної власності, 

органами АМКУ. 

Не дивлячись на превентивну діяльність АМКУ в процесі припинення актів 

недобросовісної конкуренції, основну роль у процесі забезпечення якісного 

захисту від недобросовісної конкуренції щодо об’єктів промислової власності в 

Україні відігравала судова практика господарських судів, у першу чергу – Вищого 

господарського суду України. Останній активно займався узагальненням судової 

практики у сфері розгляду спорів по захисту від недобросовісної конкуренції 

щодо об’єктів промислової власності. 
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Все вищенаведене слугує на користь твердження про слідування судової 

практики суспільно-економічним змінам, що відбуваються у сфері економічної 

конкуренції. Адже новації, що постійно з’являються у сфері промислової 

власності, породжують нові форми конкуренції та впливають на виникнення 

нових видів актів недобросовісної конкуренції. Така ситуація свідчить 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. Відповідні законодавчі пропозиції щодо удосконалення 

ГК України та Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» 

наведені в попередніх розділах. 

У свою чергу, дослідження іноземної судової практики дозволяє фахівцям 

говорити про те, що проблеми захисту прав інтелектуальної власності 

розв’язуються набагато легше у країнах, традиційно орієнтованих на пріоритет 

судових рішень [3, с. 146]. При цьому в країнах загального права, де право 

промислової власності, так само як і авторське право та суміжні права 

регулюються законами (і Україна не є виключенням), у силу складності та 
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багатовекторності об’єкту правового регулювання судові рішення відіграють не 

менш важливу роль. Держави загального права, менш пов’язані з доктринальним 

тлумаченням норм закону, традиційно оперують при винесенні судових рішень 

правами, а не об’єктами. Такий підхід призвів, з одного боку, до більшої 

мобільності у виробленні правових механізмів захисту майнових прав 

інтелектуальної власності, а з іншого – до значного зменшення ефективності 

захисту особистих немайнових прав (незважаючи на включення до законів норм 

про захист особистих прав). 

Враховуючи все вищезазначене та враховуючи ряд спірних питань, що 

виникають у процесі кваліфікації дій як недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності, із метою забезпечення правильного та однакового 

застосування господарськими судами приписів конкурентного законодавства та 

законодавства про промислову власність новостворений Верховний Суд повинен 

за результатами аналізу судової статистики та узагальнення судової практики 

надавати роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування 

відповідного законодавства при вирішенні судових справ. 

Судовій практиці належить суттєва роль у процесі правозастосування під 

час захисту суб’єктами господарювання прав промислової власності від дій, що 

кваліфікуються як недобросовісна конкуренція. Україна відноситься до країн із 

континентальною системою права, відповідно, судові рішення не можуть 

використовуватися як прецеденти. Разом із тим у вітчизняній теорії на 

сьогоднішній день немає єдності щодо сприйняття судової практики в якості 

джерел права, у тому числі – господарського права. Зазначимо лише, що вплив 

щонайменше узагальнень, інформаційних та аналітичних оглядів, які 

здійснювалися ВГСУ у сфері розгляду спорів з порушення прав інтелектуальної 

власності, а також недобросовісної конкуренції, значною мірою впливали на 

формування процесу захисту прав від порушень у даній сфері. 

Із цього приводу Г. В. Ямпольський зазначав, що дієвим фактором для 

становлення судової практики в якості джерела господарського права у державі 

має бути законодавче закріплення такого її статусу, подібно до того, як 
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визначений у законодавстві статус правового звичаю. В обґрунтування даної 

позиції вказаний дослідник посилався у своїй аргументації на іноземну практику. 

Зокрема, у частині 2 статті 1 Цивільного Кодексу Швейцарії закріплено, що за 

відсутності положення закону, суд приймає рішення у відповідності до норм 

звичаєвого права, а за відсутності звичаєвого права – на підставі правила, яке він 

встановив би, якби був законодавцем [179, с. 580]. 

Нажаль в Україні подібні норми відсутні, що водночас не означає, що 

судова практика немає значення для формування належного рівня захисту прав 

промислової власності від недобросовісних дій суб’єктів господарювання. Дане 

може підтверджуватись і тим, що для сфери захисту прав промислової власності, 

викликаних необхідністю недопущення чи припинення недобросовісної 

конкуренції, характерною є фактична відсутність моніторингу ситуації на даному 

напряму. Виключенням на сьогодні можуть стати лише органи судової системи, у 

першу чергу господарські суди на чолі з Касаційним господарським судом у 

складі ВС, які щорічно проводять моніторинг та аналіз розгляду справ цієї 

категорії. Господарські суди також надають статистичні дані щодо розгляду 

спорів з порушення прав інтелектуальної власності за різними класифікаційними 

ознаками. Очевидно, що дане свідчить про високу роль, яку відіграють 

господарські суди у системі захисту від недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності в Україні. 

 

Висновки до Розділу ІІІ 

Протидія та захист суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності здійснюються суб'єктами 

саморегулювання, суб’єктами господарювання самостійно (самозахист), 

Антимонопольним комітетом України як конкурентним відомством та 

господарськими судами.  

Позитивною тенденцією сьогодення відзначено те, що представники 

більшості галузей економіки (видів господарської діяльності) вдаються до 

саморегулювання з метою викриття недобросовісних конкурентів та недопущення 
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актів недобросовісної конкуренції. Основна ціль саморегулювання господарської 

діяльності полягає в недержавному забезпеченні 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.  

Важливим елементом саморегулювання визначено прийняття суб’єктами 

саморегулювання правил професійної етики. Чинна 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 

адміністративних бар’єрів в розробці та прийнятті документів з питань етичної 

поведінки на ринку. 

Не менш актуальним питанням, окрім саморегулювання у сфері протидії 

недобросовісній конкуренції, є самозахист суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції. Традиційними є дві форми захисту прав суб’єктів 

господарювання, які порушуються внаслідок вчинення актів недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності: адміністративна та судова. 

Однак все більшої актуальності набуває самозахист суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції як економніша та ефективніша форма захисту 

порушених прав. 

Натомість АМКУ, як конкурентне відомство України, 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 
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господарювання або споживачів, не призводить до відчутного впливу на умови 

конкуренції на всьому 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. Також відмінним є те, що за 

подання позовної заяви до господарського суду суб’єктом господарювання 

сплачується судовий збір. Додатково сплачуються інші судові витрати, зокрема 

витрати на проведення судових експертиз. Однак за подання заяв до АМКУ та в 

процесі розгляду справ про недобросовісну конкуренцію жодні збори або витрати 

не сплачуються. 

Не можна не звернути 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 із запереченнями щодо доказів, які зібрані та 

проаналізовані АМКУ. 

Удосконалення адміністративної форми захисту від недобросовісної 

конкуренції має відбуватися як шляхом удосконалення матеріальних норм, так і 

процедурних. Це стосується як деталізації процедур розслідування та дослідження 

доказів по справах із недобросовісної конкуренції, так і деталізації підстав 

застосування заходів юридичної відповідальності за здійснення недобросовісної 

конкуренції щодо об’єктів промислової власності. 

Чільне місце у системі захисту промислової власності посідає суд, право на 

звернення до якого кожній особі гарантується Конституцією України. Недаремно 

практику господарських судів ототожнюють нерідко з індикатором економічного 

стану країни. Адже через призму судових рішень, які приймаються 

господарськими судами, можна виявити основні тенденції розвитку економіки і 

виявити проблеми, що у ній виникають. Стосується це будь-яких сфер 

господарської діяльності, зокрема і сфери промислової власності. Відповідно, 
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питанням якості відправлення правосуддя у спорах, що виникають із 

недобросовісної конкуренції між суб’єктами господарювання, має приділятися 

істотна увага. 

Наведене свідчить 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. 
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ВИСНОВКИ 

1. 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 відтак відповідні дії 

повинні заборонятися. 

2. 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»; статтю 

154 ГК України доповнити 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». 

3. Недобросовісна конкуренція щодо об’єктів промислової власності як 

господарське правопорушення 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. 

4. Правова політика у сфері захисту від недобросовісної конкуренції щодо 

об’єктів промислової власності повинна реалізовуватися в таких напрямках: 

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 
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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. 

5. 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 їх використання або 

визнання (комерційні найменування, добре відомі торговельні марки). 

6. 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. 

7. Виділено 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 визнання не є перешкодою для 

кваліфікації недобросовісного використання добре відомої торговельної марки як 

акту недобросовісної конкуренції. 
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8. Недобросовісне використання схожих комерційних найменувань не 

завжди є порушенням майнових прав інтелектуальної власності, але є актом 

недобросовісної конкуренції за статтею 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. 

Тобто, 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. 

9. Найефективнішим шляхом захисту від недобросовісної конкуренції у 

вигляді недобросовісної реєстрації об’єктів промислової власності буде звернення 

до генерального делікту – статті 1 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». Якщо заявник претендуватиме на припинення 

недобросовісної конкуренції на підставі генерального делікту, то саме він нестиме 

тягар доказування в доведенні відсутності охороноздатності у зареєстрованого 

об’єкта промислової власності та недобросовісності його реєстрації. 

10. 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 
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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. 

11. 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.  

12. Самозахист від недобросовісної конкуренції – це здійснення законних 

діянь, спрямованих на припинення або усунення наслідків актів недобросовісної 

конкуренції, без звернення суб’єкта господарювання до адміністративної або 

судової форми захисту порушених прав. Практика доводить, що використання 

самозахисту має перевагу перед юрисдикційної формою захисту від 

недобросовісної конкуренції, адже правопорушник може припинити порушення 

самостійно. 

13. Для вдосконалення діяльності АМКУ як сучасного та ефективного 

конкурентного відомства, необхідно здійснити такі системні заходи: 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 в формат переймання 
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найкращого іноземного досвіду (подібно проекту Twinning), а не формального 

звітування перед міжнародними організаціями. 

14. 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 оцінювати такі докази. 

Дослідження тільки факту недобросовісної конкуренції або можливості настання 

передбачених наслідків недостатньо для визначення розміру шкоди, завданої 

актом недобросовісної конкуренції. 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 інтелектуальної 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. 

15. 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 
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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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