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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Розвиток в Україні ринкових відносин, перехід від 

адміністративно-командної системи керування економікою створили в державі 

комплекс проблем, що вимагають вирішення. Однією з таких проблем стало 

формування цивілізованої ринкової економіки, що заснована на плюралізмі форм 

власності, свободі підприємницької діяльності, добросовісній конкуренції.  

В Україні законодавство про захист від недобросовісної конкуренції 

знаходиться у процесі свого становлення, у зв’язку з цим фахівцям доцільно 

використовувати досвід практичної діяльності органів Антимонопольного 

комітету України та аналогічних органів країн з розвинутою ринковою 

економікою; кращі досягнення правової науки як вітчизняної, так і зарубіжної. 

При цьому потрібно враховувати той фактор, що економічна ситуація в Україні 

також змінюється, що не може не впливати на законодавство взагалі, і 

законодавство про захист від недобросовісної конкуренції зокрема. 

Серед авторів, роботи яких були проаналізовані у процесі дослідження, слід 

назвати, зокрема, таких учених як: В.Б. Авер’янов, О.Ю. Амосов, О.Ф. Андрійко, 

Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, Л.В. Коваль, 

Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, А.Є. Лунєв, В.М. Мартиненко, Н.Р. Нижник, 

А.О. Селиванов, Ю.О. Тихоміров, М.М. Тищенко, В.В. Цвєтков, В.Б. Чиркін, 

М.К. Якимчук та інші. 

Мета магістерської роботи. Метою роботи є теоретичне обгрунтування 

державного захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції 

та розробка відповідних науково-теоретичних і практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення організаційно-правових засад у цій сфері. 

Для досягнення поставленої мети у роботі визначені основні завдання: 

– дослідити поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції, їхню 

природу, характерні риси, історичні тенденції і перспективи розвитку; 
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– з’ясувати особливості організаційно-правового забезпечення захисту 

органами Антимонопольного комітету України суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції, зокрема, від незаконного використання засобів 

індивідуалізації, комерційної таємниці та поширення недобросовісної реклами; 

– провести діагностику стану розвитку конкурентного середовища України 

та державного захисту від недобросовісної конкуренції, виявити недоліки, 

прогалини, суперечності, неузгодженість тощо чинного законодавства у цій 

сфері; 

– визначити основні напрями вдосконалення охорони органами державної 

влади промислової власності та здійснення контролю за дотриманням 

законодавства про рекламу, надати рекомендації стосовно посилення 

організаційно-правового захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної 

конкуренції. 

Об’єктом дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі 

забезпечення органами Антимонопольного комітету України організаційно-

правового захисту суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції. 

Предметом дослідження – теоретичні основи організаційно-правового 

забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. 

Методи дослідження. Основу роботи складає сукупність методів наукового 

пізнання, зокрема, діалектичний метод, порівняльно-правовий метод, 

формально-логічний і системно-функціональний методи. 

За допомогою діалектичного методу було досліджено формування та 

розвиток конкурентних відносин та відповідних норм у праві України та окремих 

зарубіжних країн, а також проаналізовано хід становлення і розвитку в Україні 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у системі 

антимонопольного законодавства.  

Порівняльно-правовий метод було використано для виявлення особливостей 

і спільних рис, що існують у організаційно-правовому забезпеченні захисту від 

недобросовісної конкуренції в окремих країнах світу та в Україні. Формально-

логічний метод дозволив проаналізувати зміст чинного законодавства про захист 
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від недобросовісної конкуренції, а також зробити конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення в Україні організаційно-правового забезпечення захисту органами 

Антимонопольного комітету України суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції. За допомогою системно-функціонального методу 

було досліджено роль і значення діяльності органів Антимонопольного комітету 

України у встановленні в Україні чесних правил ведення конкурентної боротьби. 

Інфoрмaційнoю бaзoю дocлідження є зaгaльні пoлoження тa виcнoвки, щo 

міcтятьcя в нaукoвих публікaціях вітчизняних і зaрубіжних екcпертів з 

регулювaння недобросовісної конкуренції. 

Стaтиcтичним підґрунтям рoбoти cтaли тaкoж дані Антимонопольного 

комітету України, oфіційні мaтеріaли міжнaрoдних oргaнізaцій 

У першoму рoзділі охарактеризовано основні поняття в сфері створення 

конкурентних умов, недобросовісна конкуренція розглядається як об’єкт 

державного регулювання. Визначено складові механізму забезпечення захисту 

від недобросовісної конкуренції. 

У другoму рoзділі визначено етапи становлення й основні напрями розвитку 

системи захисту від недобросовісної конкуренції. В прoцеcі дocлідження 

ocoбливу увaгу булo приділенo виокремленню заходів, що застосовуються у 

сфері неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці. 

У третьoму рoзділі зaпрoпoнoвaнo основні напрями вдосконалення захисту 

суб’єктів господарювання органами державної влади. Тaкoж прoпoнуютьcя 

рекомендації щодо удосконалення діяльності органів державної влади з 

контролю за дотриманням законодавства України про рекламу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у подальшому 

вдосконаленні забезпечення організаційно-правового захисту від 

недобросовісної конкуренції, що здійснюється органами Антимонопольного 

комітету України. 

Практичне значення результатів роботи полягає також і в тому, що вони 

можуть бути використані в практиці, в подальшій законодавчій діяльності, в 
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удосконаленні чинного законодавства, зокрема, законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції. 

Aпрoбaція результaтів рoбoти. Ocнoвні результaти, виcнoвки тa прoпoзиції, 

рoзрoблені aвтoрoм, були oбгoвoрені нa рoзширенoму зacідaнні кaфедри прaвa тa 

єврoпейcькoї інтегрaції. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ  

ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

 

1.1. Характеристика основних понять в сфері створення конкурентних 

умов 

 

Перехід української економіки від адміністративно-командного управління 

до ринкових відносин виявив значну кількість проблем, які потребували 

вирішення в рамках формування нової державності. Одна з найбільш складних – 

формування цивілізованого ринку, заснованого на плюралізмі форм власності, на 

свободі підприємницької діяльності, на добросовісній конкуренції.  

В Україні вирішення цієї проблеми було проблемою першорядної 

важливості, оскільки це могло обернутися надзвичайно серйозними негативними 

наслідками як для ринкових відносин, так і для суспільства в цілому. Тому в 

Україні розвиток економіки у 90-х роках об’єктивно супроводжувався 

формуванням конкурентного середовища на товарних ринках. Ключовим 

фактором загальноекономічного характеру з’явилося бурхливе зростання частки 

недержавного сектора економіки, як у ході приватизаційних процесів, так і в 

результаті створення нових приватних підприємств.  

Становлення відносин приватної власності, самостійність суб’єктів 

господарювання (підприємців) у прийнятті економічних рішень для досягнення 

максимального прибутку обумовило потребу в ринкових механізмах, основним з 

яких є конкуренція. 

Історія зародження і становлення добросовісної та недобросовісної 

конкуренції бере свій початок у XIX столітті з появою принципу вільної торгівлі 

і промислу. З цього часу конкуренція в капіталістичних країнах стає формально 

вільною, тобто позбавленою різного роду обмежень та вилучень. Однак згодом 

така повна свобода стала обтяжливою і невигідною для усього класу капіталістів, 
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оскільки окремі підприємці у конкурентному запалі стали застосовувати 

недозволенні чи надмірно жорсткі прийоми конкурентної боротьби. Назріла 

необхідність у правовому регулюванні методів та засобів ведення конкуренції 

для того, щоб зберегти від дезорганізації капіталістичні товарно-грошові 

відносини [1, с. 25]. 

Перша спроба вирішити дане гостре питання була розпочата у Франції 

наприкінці XIX століття шляхом включення до складу цивільних 

правопорушень, відображених у статтях 1382 та 1383 Цивільного кодексу, 

питання забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. Метою правового 

забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції у Франції послужила 

необхідність захистити інтереси підприємців від нелояльних і несумірних дій 

неперебірливих у засобах колег. Відправною тезою при цьому послужили 

міркування про порушення моральних норм, правил професійної етики торговця 

чи промисловця, “чесних”, “локальних” або “добрих” звичаїв підприємницької 

діяльності [1, с. 26]. 

Услід за Францією, але вже на рубежі ХІХ-ХХ століть, спробу протидії 

розпочала Німеччина, що прийняла спеціальний закон про конкуренцію, та 

Великобританія, яка сформулювала в рамках звичайного права принципи 

ведення добросовісної конкуренції. 

Різні підходи до вирішення цього гострого питання пізніше обумовили 

складність процесу гармонізації законодавства про недобросовісну конкуренцію 

на міжнародному рівні. 

Законодавці Франції та Великобританії вважали, що закон про 

недобросовісну конкуренцію покликаний охороняти індивідуальні інтереси 

конкурента, а для охорони споживачів необхідно прийняти свої закони. У 

Німеччині та інших країнах, що сприйняли німецьку модель, положення про 

інтереси споживачів, навпаки, були інтегровані у спеціальне законодавство про 

недобросовісну конкуренцію. У результаті такі закони нерідко рівною мірою 

охороняли права і конкурентів, і споживачів, або взагалі трансформувалися у 

закони про торгівлю [2, с. 2]. Подібне розмаїття підходів позначилось і на долі 
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положень про недобросовісну конкуренцію у тексті Паризької конвенції “Про 

охорону промислової власності” (надалі – Паризька конвенція) [3]. Спроба 

Франції включити до тексту Паризької конвенції загальну статтю про 

неприпустимість недобросовісної конкуренції в дусі відповідної статті зі свого 

Цивільного кодексу зустріла опір англо-американських представників. Ця 

суперечка завершилась у 1980 році на Брюссельській конференції включенням 

до Паризької конвенції статті 10 bis, яка зобов’язує країни, що беруть участь у 

Союзі з охорони промислової власності, забезпечити громадянам країн Союзу 

захист від недобросовісної конкуренції, аналогічний наданому своїм громадянам. 

На Вашингтонській конференції у 1911 році до статті 10 bis Паризької 

конвенції було включено обов’язок країн забезпечити “ефективний захист від 

недобросовісної конкуренції”, а в додатковій статті 10 ter їм наказувалось 

забезпечити певні законодавчі засоби щодо припинення відповідних 

правопорушень. Тоді ж припинення недобросовісної конкуренції було включено 

до переліку об’єктів промислової власності. 

Вирішальний прорив у забезпеченні міжнародного захисту від 

недобросовісної конкуренції відбувся на Гаазькій конференції у 1925 році, де був 

досягнутий компроміс між підходом Франції, що віддавала перевагу широким 

узагальнюючим статтям, що знайшло відображення у статті 10 bis (2), та 

схильністю англо-американських країн до перерахування максимально 

конкретизованих правопорушень: із приводу них у статті 10 bis (3) були 

перераховані дії, що викликають змішування підприємств чи товарів, та 

помилкові твердження, що дискредитують [4, с. 7]. 

Така усвідомлена в багатьох країнах до кінця ХІХ століття потреба у 

забезпеченні правовими методами добросовісної конкуренції між суб’єктами 

господарювання як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, дала 

можливість розвивати й укореняти у світі сучасну ринкову економіку, яка 

сьогодні немислима без державного антимонопольного регулювання. 

Досвід державного антимонопольного регулювання свідчить про те, що 

найкращі економічні результати можуть бути досягнуті тоді, коли саме ті 
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суб’єкти господарювання (підприємці) мають успіх у своїй господарській 

діяльності, що пропонують найкращі товари або послуги за найнижчими цінами. 

Такий результат ініціює система вільної, добросовісної конкуренції, за умов якої 

особи, що діють у господарському обороті, мають свободу та зобов’язані 

конкурувати між собою, тобто перемагати своїх конкурентів завдяки тому, що 

вони найкращі. Однак конкуренція приносить економіці тільки тоді користь, 

якщо вона, з одного боку, залишається чесною, добросовісною, а з іншого – 

вільною.  

Ця система вільної, добросовісної конкуренції може бути порушена або ж 

викривлена двома шляхами: або надмірною конкуренцією, коли застосовуються 

нечесні чи недобросовісні методи, або ж через порушення або обмеження 

конкуренції змовами між суб’єктами господарювання, домінуючим 

(монопольним) становищем або концентрацією. 

У сучасній Україні система вільної та добросовісної конкуренції ґрунтується 

та гарантується, перш за все, статтею 42 Конституції України [5], яка встановлює 

конституційний обов’язок держави бути гарантом захисту конкуренції у 

підприємницькій діяльності та визначає принцип вільної конкуренції; при цьому 

наголошується на неприпустимості недобросовісних конкурентних дій в 

економічній діяльності. Тобто, йдеться про гарантійне стимулювання з боку 

держави розвитку саме добросовісної конкуренції [6, с. 38], метою якої є 

встановлення таких правил у конкуренції, які б відповідали правилам, торговим 

та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. Досягнення названої 

мети на міжнародному та національному рівні можливе, перш за все, за умов 

формування та розвитку на відповідних рівнях правових основ 

антимонопольного регулювання. 

Правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції в Україні 

ґрунтується на нормах, закріплених у Паризькій конвенції “Про охорону 

промислової власності” (міжнародний рівень) та в законодавстві про захист від 

недобросовісної конкуренції, до складу якого, згідно зі статтею 3 Закону України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції” [7], входять Закони України “Про 
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захист від недобросовісної конкуренції”, “Про захист економічної конкуренції”, 

“Про Антимонопольний комітет України”, “Про зовнішньоекономічну 

діяльність” та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до цих законів.  

У відповідності з Паризькою конвенцією “Про охорону промислової 

власності” від 20 березня 1883 року, недобросовісною конкуренцією визнається 

“будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і 

торговельних справах” [3]. Таке ж або подібні формулювання (наприклад, 

“невідповідність чесним звичаям”) містяться в законах про захист від 

недобросовісної конкуренції всіх країн, які підписали Паризьку конвенцію “Про 

охорону промислової власності”, а також і в деяких країнах колишнього 

Радянського Союзу, у тому числі в Україні, яка приєдналась до неї у 1991 році. 

Приєднання України до Паризької конвенції та прийняття Закону України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції” [7] засвідчили факт зацікавленості 

суспільства у встановленні чистих та добросовісних взаємовідносин між 

суб’єктами господарювання, а також у адміністративно-правовому забезпеченні 

захисту суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції. 

Захист добросовісної конкуренції залишається в інтересах суспільства, бо 

недобросовісна конкуренція ставить під загрозу успіх ринкової економіки. 

Вищезазначені нормативно-правові акти, які спрямовані на адміністративно-

правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції, є стрижнем, на 

якому ґрунтуються та визначаються критерії добросовісної конкуренції. Саме ці 

нормативно-правові акти сприяють створенню, розвитку та забезпеченню чесних 

звичаїв у підприємницькій діяльності, торгівлі, промисловості та визначають 

рамки, не переступаючи які, суб’єкти господарювання (підприємці) можуть 

боротися за клієнтів. Ці нормативно-правові акти служать в першу чергу 

інтересам суб’єктів господарювання, але так само й інтересам споживачів, які 

можуть постраждати через недобросовісну конкуренцію. 

Добросовісна конкуренція, на нашу думку, передбачає наявність у 

підприємницькій діяльності суб’єкта господарювання принципу добросовісності, 

який виступає важливим фактором врегулювання на упорядкованій основі 
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конфліктів інтересів, а також взаємного узгодження зустрічних інтересів і 

претензій. 

Позитивна сутність принципу добросовісності у конкуренції виявляє себе у 

встановленні визначених стандартів належного поводження суб’єктів 

господарювання у конкурентних відносинах, регульованих на основі правових 

норм, торгових і чесних звичаїв. Відповідно, наскільки та чи інша держава 

забезпечує і гарантує дотримання суб’єктами господарювання юридично 

обов’язкових стандартів добросовісності, настільки – можна твердити, що 

підприємницька діяльність у цій державі відповідає торговим і чесним звичаям. 

Оскільки значення принципу добросовісності поширюється не тільки на 

сферу виконання суб’єктами господарювання своїх зобов’язань, але й на сферу 

користування правами, остільки принцип добросовісності виступає своєрідною 

межею між припустимим використанням права (як формою добросовісного 

поводження) та зловживанням правом (як формою недозволеного 

(недобросовісного) використання права). 

З проходженням етапів становлення принципу добросовісності в 

конкуренції та встановлення правопорядку винятково на основі верховенства і 

примата права, торгових і чесних звичаїв, принцип добросовісності повинен 

перерости у нову якість у добросовісній конкуренції – високий ступінь довіри. 

З утверджуванням принципу добросовісності у своїй новій якості суб’єкти 

господарювання будуть керуватися у своїх конкурентних відносинах один з 

одним усвідомленням абсолютного пріоритету права, торгових та інших чесних 

звичаїв у підприємницькій діяльності, в основі чого лежатиме встановлюваний 

між ними високий ступінь довіри. Рух до добросовісної конкуренції і до її нової 

якості “високого ступеня довіри” настільки ж природно, наскільки природне 

прагнення міжнародного співтовариства до досконалості, законності та 

справедливості в її вищому прояві. 

Право на участь у добросовісній конкуренції є похідним від права на 

підприємницьку діяльність як суб’єктивного юридичного права. Звідси право на 

участь у добросовісній конкуренції є природним та невід’ємним правом особи. 
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Крім того, оскільки держава відповідає перед особою за свою діяльність, змістом 

її обов’язку бути гарантом підтримки добросовісної конкуренції є запровадження 

системи організаційно-правових заходів протидії, обмеження чи усунення 

негативних економічних наслідків, які можуть виникнути за умов відсутності 

конкуренції [8, с. 8]. 

У тлумачному словнику поняття “добросовісна конкуренція” асоціюється, з 

одного боку, з поняттями “правдивість”, “гідність”, “шляхетність дій”, 

“надійність”, “дотримання довіри”, а з іншого боку, – з чесним виконанням своїх 

зобов’язань, обов’язків [9]. 

Визначення поняття “добросовісна конкуренція” на законодавчому рівні, на 

жаль, в Україні відсутнє, але, як здається, у статті 42 Конституції України мова 

йде саме про підтримку добросовісної конкуренції. Адже з погляду відповідності 

закону, торговим та іншим чесним звичаям, приватним і суспільним інтересам, 

соціальним функціям підприємництва можна оцінювати конкуренцію як 

добросовісну (підприємницька діяльність, що заохочується державою) і 

недобросовісну (підприємницька діяльність, що не заохочується державою). У 

зв’язку з цим виникає питання: що українське законодавство вкладає в поняття 

“добросовісна конкуренція”? 

На наш погляд, поняття “добросовісна конкуренція” та критерії його 

визначення можна вивести та сформувати при ретельному аналізі термінів 

“конкуренція” та “недобросовісна конкуренція”. 

Поняття “конкуренція” досить часто зустрічається в правовій та економічній 

літературі. При цьому деякі з цих визначень необґрунтовано звужуються 

авторами [1, с. 25], а деякі, навпаки, розширюють саму сутність конкуренції. 

Однак очевидно одне, що конкуренція – це суперництво суб’єктів 

господарювання в боротьбі за частку ринку. Саме таке значеннєве навантаження 

міститься у визначенні поняття “конкуренція” у більшості сучасних тлумачних 

словників. 

На законодавчому рівні перше визначення поняття “конкуренція” в Україні 

містилось у статті 1 Закону України “Про обмеження монополізму та 
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недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, де 

встановлювалось, що “конкуренція – змагальність підприємців, коли їх 

самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови 

реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких 

потребує споживач” [10]. 

Таке розуміння конкуренції засвідчило, що це визначення скоріше усього є 

не правовим, а економічним поняттям, що близьке до поняття “досконала 

конкуренція”, яка, у свою чергу, є абстрактною моделлю, що використовується 

вченими-економістами при аналізі різних ринкових ситуацій [11, с. 10]. Але не 

дивлячись на економічну сторону поняття “конкуренція”, це визначення дало 

можливість, на нашу думку, виділити дуже важливу, істотну ознаку 

добросовісної конкуренції, а саме: ознаку обмеження можливості кожного із 

суб’єктів господарювання впливати на загальні умови реалізації товарів на 

ринку. 

Важливість та істотність даної ознаки у визначенні поняття “конкуренція” 

підтвердив і час. Так, з прийняттям Верховною Радою України 11 січня 2001 

року Закону України “Про захист економічної конкуренції” [12], який послужив 

підставою для скасування Закону України “Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” [10], в 

понятті “конкуренція”, не дивлячись на трохи інше визначення цього поняття, 

було не тільки збережено зазначену ознаку добросовісної конкуренції у 

наступному формулюванні “… окремий суб’єкт господарювання не може 

визначати умови обороту товарів на ринку”, але було додано ще одну істотну 

ознаку “здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами 

господарювання”. 

Аналіз поняття “недобросовісна конкуренція”, що міститься у Законі 

України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та Паризькій конвенції 

“Про охорону промислової власності”, також дає можливість виділити ще один 

важливий критерій добросовісної конкуренції, а саме, додержання у 

підприємницькій діяльності правил, торгових та інших чесних звичаїв. 
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Отже, на нашу думку, органи Антимонопольного комітету України під 

добросовісною конкуренцією мають розуміти такі дії у конкуренції, які 

відповідають наступним критеріям: 

– відсутність в окремого суб’єкта господарювання можливості визначати 

умови обороту товарів на ринку; 

– здобуття суб’єктом господарювання переваг над іншими суб’єктами 

господарювання у конкуренції завдяки власним досягненням; 

– додержання у підприємницькій діяльності правил, торгових та інших 

чесних звичаїв. 

Крім наведених нами критеріїв (ознак), деякі вчені виділяють такий 

критерій добросовісної конкуренції як додержання норм законодавства [13, с. 

11]. Даний критерій запозичений із поняття недобросовісної конкуренції, яке 

міститься у російському законодавстві, а саме у Законі РФ “Про конкуренцію та 

обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках” [14]. Так, згідно із 

статтею 4 зазначеного закону недобросовісною конкуренцією визнаються “будь-

які спрямовані на придбання переваг у підприємницькій діяльності дії 

господарюючих суб’єктів, що суперечать положенням чинного законодавства, 

звичаям ділового обороту, вимогам добропорядності, розумності і 

справедливості та можуть заподіяти чи заподіяли збитки іншим господарюючим 

суб’єктам-конкурентам або завдати шкоди їхній діловій репутації”. 

Даний критерій, на нашу думку, має право на існування, однак тут є одне 

“але”, яке, на наш погляд, полягає в тому, що іноді деякі норми законодавства 

певної країни не завжди можуть відповідати правилам, торговим та іншим 

чесним звичаям, які склалися або складаються у підприємницькій діяльності 

більшості цивілізованих держав. Така ситуація особливо яскраво може 

проявитися при прийнятті нормативно-правових актів у кризові моменти 

розвитку країни. Тому постає питання, чи можуть органи Антимонопольного 

комітету України визнати певні дії у конкуренції, які порушують норми 

законодавства, актом недобросовісної конкуренції, за умови невідповідності цих 
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правових норм торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 

діяльності?  

На нашу думку, відповідь на це питання знаходиться у вирішенні питання 

пріоритету критеріїв добросовісної конкуренції. Для нас немає сумнівів у тому, 

що торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності є основним та 

найважливішим критерієм добросовісної конкуренції. Це пов’язано, перш за все, 

як з історією зародження добросовісної конкуренції, так і з тим фактом, що 

правила, торгові та інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності формуються 

саме у підприємницькій сфері підприємцями, які працюють у цій сфері. То кому 

ж, як не їм, краще розуміти, які дії у конкуренції є добросовісні щодо 

конкурента, а які, навпаки, недобросовісні. 

Крім того, сама назва “добросовісна конкуренція”, а не “правомірна 

конкуренція”, свідчить про те, що пріоритет у критеріях добросовісної 

конкуренції слід віддавати не правовим нормам, а правилам, торговим та іншим 

чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 

Таким чином, із аналізу останнього критерію можна стверджувати, що 

порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства та отримання або 

можливість отримання цим суб’єктом господарювання у результаті цих дій 

переваг у конкурентній боротьбі, може бути визнано органами 

Антимонопольного комітету України актом недобросовісної конкуренції за 

умови відповідності вимог законодавства правилам, торговим та іншим чесним 

звичаям у підприємницькій діяльності.  

Проте слід зазначити, що у разі порушення суб’єктом господарювання норм, 

які не є правовими нормами законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції, та отримання порушником в результаті цього конкурентних 

переваг, цілком ймовірно, що це потягне за собою виникнення питання про 

співвідношення заходів правового впливу, які застосовуються органами 

державної влади до суб’єктів господарювання при здійсненні ними 

недобросовісної конкуренції, і заходів, передбачених за порушення іншого 

законодавства. Очевидно, розв’язання цього питання навряд чи можна здійснити 
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на основі узагальнень; потрібний індивідуальний підхід у кожному конкретному 

випадку порушення законодавства. 

Поняття “добросовісна конкуренція” та “недобросовісна конкуренція” є 

взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими. Вони тісно пов’язані між собою, 

тому важливо розуміти, що при визначенні факту добросовісної конкуренції 

вирішальну роль відіграє правильне розуміння суті недобросовісної конкуренції, 

та навпаки, для визначення факту недобросовісної конкуренції важливо 

правильно розуміти суть добросовісної конкуренції. У зв’язку з цим зупинимось 

і на понятті “недобросовісна конкуренція”. 

У багатьох джерелах, як судових, так і літературних, підкреслюються 

труднощі точного і всеосяжного визначення поняття “недобросовісна 

конкуренція” [15, с. 23]. Однак, незважаючи на це, у національному 

законодавстві багатьох країн, у тому числі й в Україні, існує загальне розуміння 

поняття “недобросовісна конкуренція”.  

Так, в Законі України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 7 

червня 1996 року міститься загальне визначення поняття “недобросовісна 

конкуренція”, яке за своїм змістом повністю відповідає положенням статті 10 bis 

Паризької конвенції “Про охорону промислової власності”, а саме: 

“недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать 

правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності” [3]. 

Сукупний аналіз нормативно-правових актів, у яких міститься загальне 

визначення поняття “недобросовісна конкуренція”, свідчить про те, що будь-яка 

поведінка, метод конкурентної боротьби можуть бути визнані органами 

Антимонопольного комітету України недобросовісною конкуренцією за 

наявності двох умов: 

– по-перше, якщо такі дії мають місце у відносинах між конкуруючими на 

цей час суб’єктами господарювання, тобто потрібен факт наявності конкуренції 

між суб’єктами господарювання; 

– по-друге, якщо вони суперечать правилам, торговим та іншим чесним 

звичаям у підприємницькій діяльності. 
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Саме наявність цих умов дає можливість кваліфікувати органам 

Антимонопольного комітету України певний вчинок як прояв недобросовісної 

конкуренції у підприємницькій діяльності. 

Підводячи підсумок аналізу понять “добросовісна” і “недобросовісна” 

конкуренція, можна констатувати, що ці поняття сьогодні не достатньою мірою 

досліджені в наукових колах і закріплені на законодавчому рівні в Україні, 

настільки щоб ставити крапку у вивченні цього питання. Підтвердженням 

сказаного, може служити відсутність в Україні, перш за все, критеріїв чи 

механізмів віднесення певних уявлень до правил, торгових та інших чесних 

звичаїв, що, у свою чергу, сприяє виникненню ситуації, за якої створюється 

значний простір органам Антимонопольного комітету України для тлумачення 

самого акту недобросовісної конкуренції за рахунок використання широко 

застосовуваних та гнучких критеріїв (правил, торгових та інших чесних звичаїв), 

що може завдати значної, а іноді непоправної шкоди самій конкуренції. 

 

1.2. Недобросовісна конкуренція як об’єкт державного регулювання 

 

Одним з базових положень теорії державного управління є те, що належна 

організація діяльності будь-якого структурного елемента державного апарату є 

одним із визначальних факторів його ефективної та продуктивної діяльності. 

Ефективність державного управління і, у тому числі, державного регулювання, 

набуває на сучасному етапі особливого значення, і тому проблема підвищення їх 

якості заслуговує на постійну увагу та глибоке вивчення. 

Відповідно до теорії державного управління важливим є не лише здійснення 

владного впливу на окремі елементи певної соціальної системи, а й створення 

необхідних організаційних умов щодо реалізації владних повноважень [16, 17].  

Провідне значення у сфері раціоналізації державного управління й 

регулювання мають положення, вироблені представниками вітчизняної науки 

державного управління, такими як: В.Б. Авер’янов, О.Ю. Амосов, 

О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчук, Ю.П. Битяк, А.С. Васильєв, І.П. Голосніченко, 
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Л.В. Коваль, Ю.М. Козлов, Б.М. Лазарев, А.Є. Лунєв, В.М. Мартиненко, 

Н.Р. Нижник, А.О. Селиванов, Ю.О. Тихоміров, М.М. Тищенко, В.В. Цвєтков, 

В.Б. Чиркін, М.К. Якимчук тощо. Однак, як правило, зазначені автори підіймали, 

здебільшого, загальні проблеми державного управління та регулювання (у тому 

числі й процесами економічного розвитку).  

Водночас дослідження проблем державного управління в органах 

Антимонопольного комітету України та, безпосередньо, державного 

регулювання, що здійснюється цими органами у сфері діяльності суб’єктів 

господарювання, пов’язане із з’ясуванням змісту, принципів функціонування, 

системи і компетенції зазначених органів та їх посадових осіб, що на 

сьогоднішній день не розкрито на належному теоретичному рівні у сфері теорії 

державного управління та адміністративного права. В той же час можливість 

якісно працювати на ринку конкурентних дій вимагає від органів 

Антимонопольного комітету України наявності спеціальних знань, навичок, які 

повинні бути спрямовані на підвищення ефективності їх діяльності. 

Один з основних напрямів такої діяльності є діяльність у сфері забезпечення 

захисту від недобросовісної конкуренції суб’єктів господарювання та споживачів 

послуг. Але для того, щоб виявити недоліки у процесі забезпечення такого 

захисту, у першу чергу, слід визначитися з умовами, які дають можливість 

кваліфікувати певний вчинок як прояв недобросовісної конкуренції, виявити її 

особливості, розглянути її як об’єкт державного управління.  

Проаналізуємо ці складові більш детально. 

1. В українському законодавстві при визначенні недобросовісної 

конкуренції зроблена жорстка прив’язка до поняття “конкуренція”. Це означає, 

що Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” спрямований на 

захист, насамперед, добросовісної конкуренції та інтересів суб’єктів 

господарювання. Така жорстка прив’язка до поняття “конкуренція” підштовхує 

нас до розгляду поняття “недобросовісна конкуренція” через поняття 

“конкуренція”. 
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Український законодавець визначив, що “економічна конкуренція 

(конкуренція) – змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття 

завдяки власним досягненням 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”. Аналогічне визначення 

поняття конкуренції міститься і в законодавстві Російської Федерації [18, с. 119; 

19, с. 292]. 

Аналіз даного визначення поняття “конкуренція” крізь призму поняття 

“недобросовісна конкуренція” свідчить про те, що недобросовісна конкуренція 

можлива при наявності змагання на ринку хоча б двох суб’єктів господарювання, 

між якими є конкурентні правовідносини. Саме конкурентні правовідносини у 

підприємницькій діяльності є спеціальною умовою, наявність якої необхідна для 

кваліфікації органами Антимонопольного комітету України певних дій як акту 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності. 

Конкурентні правовідносини виникають між суб’єктами господарювання 

тоді, коли суб’єкти господарювання діють не тільки на одному товарному, але й 

на одному територіальному ринку. Це пояснюється тим, що кожний підприємець 

при здійсненні підприємницької діяльності націлений на здійснення мети, яка 

полягає в отриманні прибутку. Тобто, між суб’єктами господарювання, які 

знаходяться у конкурентних відносинах, повинна бути боротьба за клієнтуру на 

певній території та на певному товарному ринку з метою отримання від останніх 

коштів, які потім і складуть той самий прибуток. 

У цьому ракурсі виникає цікаве питання: чи можуть дії підприємств, що 

створені для некомерційної господарської діяльності, бути визнані органами 

Антимонопольного комітету України недобросовісною конкуренцією? 

На нашу думку, органи Антимонопольного комітету України мають право 

визнати дії таких підприємств актом недобросовісної конкуренції лише тоді, 

коли буде доведено, що саме ці дії були спрямовані на досягнення основної, 

кінцевої конкурентної мети, тобто на отримання прибутку, або (якщо буде 



  

23 

доведено), що дії підприємств були здійснені з метою сприяння в одержанні 

іншим суб’єктом господарювання неправомірних переваг у конкуренції щодо 

конкурента. 

Отримання прибутку, на нашу думку, є кінцевою, основною конкурентною 

метою кожного суб’єкта господарювання (підприємця), який займається 

підприємницькою діяльністю, незважаючи на те, що суб’єкт господарювання 

спочатку може домагатися іншої мети (наприклад, дискредитації підприємця-

конкурента). Але не дивлячись на це, все це буде спрямоване на послаблення 

позиції конкурента на ринку та зміцнення своєї кінцевої мети – одержання ще 

більшого прибутку. Тобто, правомірно стверджувати, що підприємницька 

діяльність кожного суб’єкта господарювання, який веде конкурентну боротьбу зі 

своїми конкурентами, за здійснення своєї основної, кінцевої конкурентної мети, 

а саме – за таке становище на ринку, яке б забезпечило йому одержання 

максимального прибутку. 

Правильність вищенаведеної позиції підтверджується доктриною та 

судовою практикою Франції, які вказують, що для подачі позову про припинення 

недобросовісної конкуренції необхідно, щоб сторони перебували у конкурентних 

відносинах, а недозволена діяльність переслідувала конкурентну мету. Отже, 

визначальним у конкурентній ситуації є конкурентні стосунки між 

підприємцями, які мають на ринку однакове коло клієнтів, є суперниками у сфері 

підприємництва і пропонують на ринок ідентичні чи подібні товари (послуги). 

Разом з тим, не потрібна констатація повного збігу сфер діяльності конкуруючих 

підприємців. Для визнання органами Антимонопольного комітету України 

правопорушення досить, якщо такий збіг буде частковим. Кваліфікація збігу 

сфер діяльності є питанням факту і залежить у кожному конкретному випадку 

від обставин справи. Так, наприклад, французькі суди визнали подібність сфер 

діяльності: банку і агентства комерційної інформації; виробника лікерів і 

виробника шоколадної продукції, що містить лікери. Навпаки, не встановлено 

достатньої подібності сфер діяльності: виробництва капелюхів та магазину 

білизни; торгівлі галантереєю й торгівлі рукавичок [15, с. 24-25]. 
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Французькі суди при оцінюванні наявності чи відсутності в діях суб’єкта 

господарювання акту недобросовісної конкуренції керуються найчастіше 

принципом дотримання відповідних професійних звичаїв. Саме ці професійні 

звичаї (торговельні порядки) відіграють у комерційному обороті Франції (як і в 

міжнародному комерційному обороті) дуже важливу роль регулятора належної 

поведінки сторін. Узагальненням і публікацією різних торговельних порядків 

займаються, як правило, торговельні палати, включаючи Міжнародну 

торговельну палату. Серед численних публікацій Міжнародної торговельної 

палати можна знайти, наприклад, “Кодекс добросовісної поведінки в сфері 

маркетингу”, у якому відзначається, що забороняється пряме чи непряме 

дискредитування підприємства або його товару, здійснюване з метою викликати 

до нього зневагу, глузування чи інший акт дискредитації; а також будь-яка 

імітація, в якій би формі вона не здійснювалася, здатна привести до змішування 

чи помилок [20, с. 23]. 

Отже, на підставі вищенаведеного аналізу, можна стверджувати, що акт 

недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України 

може бути визнано в діях суб’єкта господарювання щодо іншого суб’єкта 

господарювання за наявності наступних умов: 

– суб’єкти господарювання знаходяться у конкурентних відносинах, тобто є 

учасниками конкурентних правовідносин; 

– дії, які визнаються актом недобросовісної конкуренції, повинні бути 

спрямовані на досягнення основної, кінцевої конкурентної мети підприємницької 

діяльності – займання такого становища на ринку, яке забезпечує одержання 

максимального прибутку. 

2. При формулюванні українським законодавцем в Законі України “Про 

захист від недобросовісної конкуренції” поняття “недобросовісна конкуренція” 

використані такі терміни як “правила”, “торгові та інші чесні звичаї”, які за 

своєю сутністю відповідають відомому чи не всім цивільним законодавствам 

принципу віри та довіри, згідно з яким, за браком законодавчих чи договірних 

положень зобов’язання повинні бути виконаними у відповідності з традиційними 
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для даного типу стосунків. Однак у межах національного законодавства важко 

визначити, що таке “торгові” та “інші чесні” звичаї, адже ще не склалася певна 

практика такої поведінки, а скласти заздалегідь перелік таких дій неможливо, 

оскільки вони різняться залежно від сфери застосування [13, с. 11; 21, с. 34]. 

Незважаючи на це та на розпливчастий правовий зміст цих термінів у 

визначенні поняття “недобросовісна конкуренція”, дії, що суперечать 

установленим Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 

вимогам, можна звести до дій, які здійснені на нечесних, суперечних прийнятим 

правилам поведінки підставах, а дії, що суперечать торговим і чесним звичаям, 

означають, зокрема, недоцільні, тобто такі, які не відповідають поставленій меті, 

нелогічні або нерозмірні дії. 

Необхідно враховувати, що яких-небудь чітких законодавчих визначень 

правил, торгових та інших чесних звичаїв не існує. Вони встановлюються 

судовою практикою емпіричним шляхом і залежать у кожному конкретному 

випадку від обставин справи [15, с. 25]. 

Правила, торгові та інші чесні звичаї в конкуренції є не що інше, як 

відображення соціологічних, економічних і морально-етичних принципів 

суспільства, які, на жаль, можуть відрізнятися один від одного не тільки в різних 

країнах, але іноді й усередині однієї країни. Крім того, вони можуть змінюватися 

з часом. Однак це не означає, що наявність цих термінів у визначенні поняття 

недобросовісної конкуренції малоефективне для об’єктивної оцінки нечесної 

поведінки на ринку. 

Торгові звичаї, як і будь-яке поняття, зокрема і правове, мають ряд 

характерних ознак, серед яких, на нашу думку, можна виділити складеність, 

стійкість, а також ступінь широти застосування. 

Про складеність торгових звичаїв можна говорити в тому випадку, коли ці 

звичаї встановлюють такі правила поведінки в підприємницькій діяльності, 

якими суб’єкти господарювання керуються у своїй підприємницькій діяльності 

та їхній зміст є достатньо ясним і виразним для них. 
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Стійкість передбачає перевірку їх (торгових звичаїв) часом. Тобто, потрібен 

певний проміжок часу, який би закріпив за відповідним правилом поведінки у 

підприємницькій сфері статус торгового звичаю. Сутність ознаки стійкості 

полягає і в тому, що він допускає можливість зміни самого статусу певного 

правила поведінки. Іншими словами, правила поведінки, що у свій час були 

сприйняті суб’єктами господарювання як торгові звичаї, після закінчення 

певного часу можуть канути в небуття через нові реалії у підприємницькій 

діяльності і, навпаки, не сприйняті раніше правила поведінки можуть через 

певний час бути сприйнятими суб’єктами господарювання як такі. 

Ознака широти застосування торгового звичаю передбачає, що дане правило 

поведінки регулярно застосовується та оцінюється суб’єктами господарювання 

(підприємцями) як ефективне та таке, що не суперечить підприємницьким 

цінностям ведення справ. 

Разом з тим, не піддається сумніву положення про те, що поняття добрих, 

чесних звичаїв за законодавством про захист від недобросовісної конкуренції має 

прив’язку до етичних норм. Однак у правовій доктрині і судовій практиці 

цивілізовано розвинутих країн вважається загальновизнаним, що не слід 

змішувати етичне поняття моральності і моралі з поняттям добрих, чесних 

звичаїв, зокрема за статтею 1 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, оскільки вони не завжди збігаються. Так, наприклад, поведінка 

особи, що поширює порівняльну рекламу, може бути бездоганно з етичної точки 

зору, у той час як норми моралі бувають у певних випадках більш жорсткими, 

ніж вимоги закону щодо добрих, чесних звичаїв. 

Найчастіше в судах розвинутих країн світу в процесі встановлення поняття 

добрих, чесних звичаїв використовують гіпотетичну фігуру “добропорядного, 

чесного торговця чи промисловця”. Недобросовісність будь-якої дії оцінюється з 

точки зору чесності добропорядного торговця чи промисловця з урахуванням, 

зокрема думки конкурентів тієї ж галузі промисловості, а якщо дія торкається, 

крім іншого, інтересів споживачів, суд виходить з уявлення про думку “обачного 

і вдумливого громадянина”. 
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У даний час зазіхання на особливо важливі інтереси всього суспільства 

вважаються порушенням добрих і чесних звичаїв. Наприклад, дії, що порушують 

норми, які спрямовані на захист навколишнього середовища, визнаються такими, 

які суперечать добрим і чесним звичаям у підприємницькій діяльності [22, с. 15]. 

Об’єктивним критерієм для встановлення недобросовісності в діях 

правопорушника, є гіпотетичне почуття “чесності”, властиве умовному 

“добропорядному, чесному промисловцю”. Так, введення в оману публіки, на 

думку судів Німеччини, відбувається вже тоді, коли правопорушник не поводить 

себе так, як при подібних обставинах діяв би умовний чесний комерсант [22, с. 

17]. 

Головний критерій для визначення “нечесності” на ринку полягає в меті 

норм права, що стосуються недобросовісної конкуренції. Теоретично вільна дія 

механізмів конкурентної боротьби може регулювати поведінку нечесного 

підприємця, оскільки споживач, що виступає в цій боротьбі в ролі арбітра, має 

можливість зробити вибір на користь товарів, робіт, послуг чесних конкурентів. 

Однак з ускладненням економічної ситуації ця роль споживача стає менш 

значущою, оскільки він, найчастіше, не тільки не здатний адекватно реагувати на 

нечесну поведінку підприємця, але навіть розпізнати таку поведінку. При цьому 

у захисті від недобросовісної конкуренції має потребу як підприємець-

конкурент, так і споживач, у зв’язку з чим, на перший план у недопущенні і 

припиненні органами Антимонопольного комітету України недобросовісної 

конкуренції висуваються публічні інтереси, захист яких відноситься до однієї з 

основних функцій держави. 

Неприпустимість недобросовісної поведінки стосовно конкурента і 

споживача випливає з першої частини визначення недобросовісної конкуренції, а 

саме “будь-які дії..., що суперечать...”. Даний критерій заподіяння шкоди 

конкурентам, споживачам у результаті здійснення недобросовісної конкуренції, 

введений у законодавчі акти про конкуренцію постсоціалістичних країн і 

активно використовується у правовій практиці багатьох країн. Наприклад, у 

Польщі згідно із Законом “Про боротьбу з недобросовісною конкуренцією” 
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актом недобросовісної конкуренції вважається протиправне або таке, що 

порушує добрі звичаї, діяння, якщо воно загрожує правам іншого підприємця або 

клієнта або порушує їх [13, с. 10]. 

Відокремлено стоїть питання про елемент суб’єктивності, що наявний у 

нечесній поведінці. Безсумнівно, у понятті “чесність”, що відноситься до сфери 

моральних норм, є деяка суб’єктивна етична складова. Однак з цього не 

випливає, що недобросовісною конкуренцією є лише умисні винні дії. Навіть у 

країнах, де законодавство про недобросовісну конкуренцію розвинулось на базі 

загальних положень цивільної відповідальності, а “делікт недобросовісної 

конкуренції” встановлюється за наявності таких суб’єктивних елементів як 

“вина”, на практиці “вину” визначають часто суди. Крім того, з метою захисту 

публічних інтересів та інституту конкуренції в цілому, недобросовісна 

конкуренція, мабуть, має бути припинена незалежно від наявності чи відсутності 

в діях, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, ознак умисних 

винних діянь [23, с. 29]. Тобто, однією з умов відповідальності за недобросовісну 

конкуренцію традиційно залишається провина у формі умислу чи необережності. 

Разом з тим суть “вини” при недобросовісній конкуренції має свою специфіку, 

що виявляється, насамперед, у недобросовісній поведінці правопорушника, що 

спричинило або може причинити шкоду як конкуренту, так і конкурентним 

відносинам у цілому. При цьому “шкода” підрозділяється на “збитки”, що вже 

наступили у майновій сфері конкурента або які можуть наступити в 

майбутньому, якщо не припинити правопорушення, а також на “збитки” ділової 

репутації інших господарюючих суб’єктів-конкурентів [11, с. 13]. 

Елемент суб’єктивізму наявний і при встановленні органами 

Антимонопольного комітету України факту порушення правил у 

підприємницькій діяльності, під якими варто розуміти не законодавчі правила, а 

правила чи звичаї, що розвинулися в економіці. 

Стаття 33 “Правила професійної етики” в Законі України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції” служить відправним пунктом для формування та 

втілення цих правил в Україні.  
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Ця стаття є запозиченням основних принципів правил чесної торгівлі 

американського законодавства та антимонопольних правил німецького 

законодавства. Оскільки думка щодо того, що має розглядатися як 

недобросовісна конкуренція, на нашу думку, може варіюватися в межах однієї 

галузі, і це важливо особливо в Україні, де суб’єкти господарювання донедавна 

не мали досвіду роботи з антимонопольним законодавством; ця норма повинна 

надати суб’єктам господарювання можливість розроблення правил професійної 

етики для конкуренції (надалі – правила). В цьому мають взяти участь також і 

Торгово-промислова палата України та економічні об’єднання. На практиці саме 

вони володіють ініціативою у складанні таких правил. 

Однак правила потребують погодження з Антимонопольним комітетом 

України. Метою такого регулювання є контроль за тим, щоб правила насправді 

обмежувалися тільки випадками недобросовісної конкуренції та не містили б 

положень, які в результаті призводили б до обмеження конкуренції. В 

останньому випадку Антимонопольний комітет України має відмовити у 

погодженні правил, а правила не можуть бути застосованими. 

Визнані Антимонопольним комітетом України правила, на нашу думку, не є 

обов’язковими з юридичної точки зору для суб’єктів господарювання. Але вони 

можуть бути використані для визначення того, що за загальним розумінням у 

відповідній галузі вважається чесним звичаєм. Проте це не стане на перешкоді 

органам Антимонопольного комітету України для перевірки у ході справи 

окремих правил на предмет того, чи вони справді відповідають домінуючим в 

галузі уявленням та, що важливо, чи не містять в собі нечесних звичаїв. 

Антимонопольний комітет України, на жаль, до сьогодні не розробив процедуру 

складання та погодження з ним таких правил. 

Однак існування таких внутрішньогалузевих правил ще не є абсолютним 

доказом того, що врегульовані ними дії є добросовісною конкуренцією. Бо в 

галузі можуть траплятися випадки зловживання, які з огляду на інтереси інших 

учасників ринку або ж з огляду на інтереси суспільства, не можуть бути визнані 

добросовісними. Через це порушення внутрішньогалузевих правил не 
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обов’язково мають розглядатися органами Антимонопольного комітету України 

як порушення правил, торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій 

діяльності або закону, ці порушення є тільки непрямим доказом недобросовісних 

дій, що є, однак, дуже важливим. 

У наш час постає питання, як органи Антимонопольного комітету України в 

кожному конкретному випадку можуть визначити, що є звичаями порядних 

суб’єктів господарювання? Бо неможливо скласти заздалегідь перелік таких дій, 

оскільки вони різняться в залежності від галузі та можуть змінюватися протягом 

часу. Такий каталог був би не тільки дуже об’ємним, але й повинен був би 

постійно доповнюватись. Проте загалом Торгово-промислова палата України чи 

суб’єкти господарювання обізнані з традиціями та звичаями в окремих галузях 

економіки, так що вони, на нашу думку, можуть висловити свою експертну 

думку в конкретних випадках. Іншим шляхом є консультування з експертами і 

науковими інститутами та іншими особами, що мають багаторічний досвід. Коли 

ні вони, ні суб’єкти господарювання не зможуть дати чіткої відповіді, 

залишається остання можливість: опитування значної кількості суб’єктів 

господарювання (підприємців) відповідної галузі. Таке опитування може бути 

проведено інститутами, які працюють в Європі вже протягом багатьох років та 

мають значний досвід. Подібні інститути повинні бути заснованими і в Україні. 

Органи Антимонопольного комітету України при наявності певних обставин 

можуть вважати звичаєм будь-яке правило здійснення конкретних 

підприємницьких дій (наприклад, визначення умов перевезення та оплати товару 

в контрактах з використанням абревіатур, які розкриваються в правилах 

ІНКОТЕРМС) [24] і принципи, на яких здійснюється підприємницька діяльність 

у певній галузі, які зводяться нерідко в етичні кодекси відповідних галузей (види 

професійної діяльності). Такі кодекси мають для суб’єктів господарювання, що 

приєднуються до них, обов’язкову силу, встановлюючи для них принципи 

добросовісної поведінки та дозволяючи орієнтуватися у тому, наскільки 

конкретні дії суперечать загальноприйнятій практиці. 
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Сьогодні, на жаль, такої загальноприйнятої практики з правильного та 

однакового застосування такого критерію добросовісної конкуренції як правил, 

торгових та інших чесних звичаїв при визначенні акту недобросовісної 

конкуренції, в Україні практично немає. Так, практика органів 

Антимонопольного комітету України свідчить про відсутність в Україні, на 

загальному фоні розглянутих органами Антимонопольного комітету України 

справ про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, 

справ, які б порушувались та доводились за частиною 1 статті 1 Закону України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції”. Це пояснюється тим, що процес 

доведення факту порушення правил, торгових та інших чесних звичаїв у 

підприємницькій діяльності є складним з наступних обставин: 

– чинне законодавство не визначає якихось критеріїв чи механізмів 

віднесення певних дій до торгових та інших чесних звичаїв; 

– торгові та інші чесні звичаї ніде не записані і тому посилатися на них у 

тексті рішення вкрай складно та ризиковано; 

– сьогодні торгові та інші чесні звичаї не фіксуються ні державними, ні 

корпоративними структурами; 

– у судах не має чітких орієнтирів для застосування правил, торгових та 

інших чесних звичаїв; 

– у свідомості суб’єктів господарювання (підприємців) немає стійких 

уявлень щодо торгових і чесних звичаїв. 

Але незважаючи на це, органами Антимонопольного комітету України при 

доведенні акту недобросовісної конкуренції у свій час було розпочато спроби 

застосування частини 1 статті 1 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”. Одним із таких прикладів може служити справа від 07.12.98 № 40-

7/12.98-С щодо неправомірних дій з боку дочірнього підприємства “Бурда-

Україна” (надалі – ДП “Бурда-Україна”), яка була розглянута та доведена до 

логічного кінця Київським міським територіальним відділенням 

Антимонопольного комітету України, за участі фахівців органів 

Антимонопольного комітету України [25]. 
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Суть та обставини справи полягали у наступному. Закрите акціонерне 

товариство “Видавництво “Бліц-Інформ” (надалі – ЗАТ “Видавництво “Бліц-

Інформ”) з 1995 року є видавцем щомісячного ілюстрованого журналу “Наталі”, 

призначеного для певного кола споживачів, і здійснювало просування свого 

товару (журналу) шляхом проведення рекламних акцій та багаторічних 

передплатних кампаній, для чого було використано значні фінансові та людські 

ресурси. ЗАТ “Видавництво “Бліц-Інформ” на підставі договорів користувалось 

послугами Державного підприємства “Преса” (надалі – ДП “Преса”) з 

поширення своїх видань серед передплатників. 

ДП “Бурда-Україна” з 1997 року було видавцем схожого за тематикою 

журналу “Woman” (англ. мова) і працювало з тією ж певною категорією 

споживачів і на тому ж ринку, що й ЗАТ “Видавництво “Бліц-Інформ”. У серпні 

1998 року ДП “Бурда-Україна” через ДП “Преса”, безкоштовно для споживачів, 

розповсюдило близько 20 000 примірників журналу “Woman” виключно серед 

передплатників журналу “Наталі” без згоди ЗАТ “Видавництво “Бліц-Інформ”. 

До кожного примірника свого журналу ДП “Бурда-Україна” додало анкету з 

пропозицією заповнити анкету та з проханням вказати адреси та прізвища. При 

цьому в анкеті зазначалось, що на кожну десяту прислану анкету буде 

оформлена безкоштовна передплата на журнал “Woman”. 

За оцінками ЗАТ “Видавництво “Бліц-Інформ” дії ДП “Бурда-Україна” 

завдали йому збитків на суму 300.000 американських доларів.  

Крім того, за даними вибіркового соціологічного опитування 

передплатників журналу “Наталі”, яке було проведено ЗАТ “Видавництво “Бліц-

Інформ” у вересні 1998 року, було встановлено, що у результаті зазначеної акції 

ДП “Бурда-Україна” 29.3% від загальної кількості респондентів планують в 

майбутньому відмовитись від передплати на журнал ЗАТ “Видавництво “Бліц-

Інформ” на користь журналу ДП “Бурда-Україна”. 

Київському міському територіальному відділенню вдалося майже через три 

роки довести, що зазначені дії ДП “Бурда-Україна” суперечать правилам, 

торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.  
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Тому на сучасному етапі розвитку судової практики і законодавства України 

в цілому доцільно було б органам Антимонопольного комітету України 

використовувати і враховувати для однакового розуміння суті добросовісної і 

недобросовісної конкуренції накопичені дослідження цього феномену в рамках 

правових доктрин розвинутих цивілізованих країн, а також сформовані в 

підприємницькій сфері принципи етики підприємництва. 

Крім того, на нашу думку, не перешкодило б офіційним державним органам, 

зокрема Торгово-промисловій палаті України видавати збірники типових 

проформ, які б містили обов’язкові до застосування торговельні порядки. Це б 

дало можливість виробити такі орієнтири, які б сприяли правильній кваліфікації 

дій суб’єкта господарювання у підприємницькій діяльності з боку органів 

Антимонопольного комітету України при доведенні акту недобросовісної 

конкуренції. 

 

1.3. Механізм забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції 

 

Система органів Антимонопольного комітету України віднесена Законом 

України “Про Антимонопольний комітет України” до органів виконавчої влади. 

Органи Антимонопольного комітету України мають відповідний правовий статус 

і уповноважені вирішувати широке коло завдань по реформуванню української 

економіки на основі принципів ринкової конкуренції і вільного підприємництва 

при твердому контролі й дотриманні відповідних правових норм.  

Сьогодні в Україні створена досить складна система органів державного 

контролю у сфері державного управління, її суб’єкти мають різну організаційну 

форму та правовий статус у системі органів державної виконавчої влади. Такі 

органи здійснюють зовнішній контроль за об’єктами, організаційно не 

підпорядкованими суб’єкту контролю; їх контрольна діяльність має 

функціональну спрямованість, контрольні повноваження щодо визначеної 

діяльності поширюються на всі державні органи [26, с. 28]. Зрозуміло, що до 

таких суб’єктів можна віднести й органи Антимонопольного комітету України.  
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На органи Антимонопольного комітету України покладено забезпечення 

державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, захисту 

інтересів суб’єктів господарювання та споживачів від його порушень, в тому 

числі від зловживань монопольним становищем та недобросовісної конкуренції. 

До системи органів входить Антимонопольний комітет України у складі 

Голови, десяти державних уповноважених і територіальні відділення, що їх 

утворює Антимонопольний комітет України. Для розгляду окремих справ про 

порушення антимонопольного законодавства та більш ефективного контролю 

створюються постійно діючі і тимчасові адміністративні колегії. Вони 

складаються з державних уповноважених і голів територіальних відділень 

чисельністю не менше трьох осіб.  

Органи Антимонопольного комітету України здійснюють контроль за 

дотриманням антимонопольного законодавства при здійсненні господарської 

діяльності підприємцями, при реалізації повноважень центральних і місцевих 

органів державної виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування 

щодо підприємців. У процесі своєї діяльності органи Антимонопольного 

комітету України розглядають справи про порушення антимонопольного 

законодавства і приймають рішення за результатами їх розгляду, звертаються в 

судові інстанції з позовом, направляють у правоохоронні органи матеріали про 

порушення законодавства.  

Доцільно зазначити, що при здійсненні своїх повноважень 

Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення зацікавлені 

тісно координувати свою роботу та взаємодію із центральними та місцевими 

органами державної виконавчої влади та органами самоврядування. За умови 

виявлення, попередження та припинення порушень антимонопольного 

законодавства вони координують свою діяльність з органами прокуратури. 

При здійсненні контролю за дотриманням антимонопольного законодавства 

державні уповноважені, голови територіальних відділень широко застосовують 

аналіз документальних матеріалів, статистичну та іншу інформацію.  



  

35 

Доцільність вирішення структурно-організаційних питань виконання 

функцій контролю залежить від обсягу та потреби практики в її здійсненні, а 

також від рівня, на якому цей контроль відбувається. Органи контролю 

користуються своїми повноваженнями, як щодо самих органів управління, так і 

щодо суб’єктів, які перебувають у їхньому підпорядкуванні. Повноваження для 

здійснення контролю державними комітетами в сфері управління поряд із 

загальними рисами, мають і певні відмінності, що визначаються конкретними 

цілями. 

Для виконання поставлених завдань органи Антимонопольного комітету 

України мають право визначати межі товарного ринку, а також монопольне 

становище в ньому підприємців, виходячи з матеріалів контролю приймати 

обов’язкові для виконання рішення про примусовий поділ монопольних 

утворень, припинення антиконкурентних узгоджених дій суб’єктів 

господарювання.  

Виходячи з вищевикладеного, доцільно підкреслити, що органи 

Антимонопольного комітету України використовують у своїй діяльності 

адміністративно-правовий метод регулювання. Наука адміністративного права 

розуміє під адміністративно-правовими методами способи та прийоми 

безпосереднього і цілеспрямованого впливу виконавчих органів (посадових осіб) 

на підставі закріпленої за ними компетенції, у встановлених межах та відповідній 

формі на підпорядковані їм органи та на громадян [27, с. 46; 28, с. 246]. 

До найбільш характерних рис для методів управління відносять: 1) способи 

впливу виконавчого органу (посадової особи) на підпорядкований йому орган та 

громадян; 2) вираження державного публічного інтересу, керівної ролі держави; 

3) засоби досягнення мети; 4) способи організації, прийоми здійснення функцій, 

що виникають в процесі здійснення спільної діяльності; 5) способи реалізації 

компетенції. 

Метод і форма управління є взаємопов’язаними сторонами процесу 

управління: у відповідній формі метод управління реально виконує роль способу 
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(засобу) управляючого впливу; форма управління дає життя методам, а через них 

– і функціям управління [28, с. 147].  

У свою чергу під адміністративно-правовим методом регулювання доцільно 

розуміти сукупність правових засобів і способів (прийомів), які застосовуються 

органами державної виконавчої влади для забезпечення регулюючого впливу 

норм адміністративного права на суспільні відносини. Такі прийоми 

використовуються державними органами виконавчої влади при встановленні 

юридичних фактів, суб’єктів адміністративного права та їх правового статусу, 

визначенні прав і обов’язків учасників відносин, що регулюються, санкцій та 

порядку застосування санкцій [29, с. 5].  

Суб’єкт управління в межах своєї компетенції приймає управлінське 

рішення, що є обов’язковим за своїми юридичними характеристиками для 

об’єкта управління. Можна погодитися з тим, що без використання 

адміністративних методів неможливе досягнення мети упорядкованого впливу на 

поведінку різних учасників управлінських суспільних відносин. 

Поряд з адміністративними методами використовуються й економічні, що 

виступають засобами економічного (у тому числі й непрямого) впливу з боку 

суб’єктів державно-управлінської діяльності на відповідні об’єкти управління 

через їх інтереси [30, с. 256]. Застосування економічних методів означає 

формування таких економічних умов і стимулів, які створюють у виконавців 

зацікавленість у кінцевих результатах праці. При цьому об’єкти управління не 

одержують обов’язкових вказівок, а мають змогу проявити ініціативу у виборі 

засобів діяльності для реалізації своїх матеріальних інтересів, що виражається 

зокрема, в отриманні податкових, майнових пільг тощо.  

За допомогою адміністративно-правових методів суб’єкт виконавчої влади 

здійснює управляючий (або регулюючий) вплив на об’єкт шляхом використання 

адміністративно-правових форм управління (регулювання). 

Застосування методу регулювання означає встановлення загальної політики 

та принципів щодо її реалізації у певній сфері діяльності за допомогою набору 

певних способів. Аналіз діяльності органів Антимонопольного комітету України 
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дозволяє говорити про те, що в їх діяльності метод адміністративно-правового 

регулювання є одним з найбільш поширених.  

Забезпечення адміністративно-правового захисту від недобросовісної 

конкуренції повинне ґрунтуватися на ряді юридичних принципів, у першу чергу, 

на принципі законності. Законність, як важливе політико-правове явище, є 

критерієм правового життя суспільства. У найбільш загальному вигляді 

законність відображає правовий характер організації суспільного життя, 

органічний зв’язок права і влади, права і держави [28, с. 498]. 

Говорячи про законність, слід розуміти що це поняття є складним. З одного 

боку законність повинна забезпечувати реалізацію та охорону прав, свобод і 

законних інтересів громадян, рівність усіх перед законом. З іншого боку принцип 

законності означає, що органи законодавчої, виконавчої, судової влади та органи 

місцевого самоврядування мають діяти лише в порядку і в межах компетенції, 

визначеної Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими 

актами. 

Як принцип державного управління законність передбачає, що держава 

здійснює свої функції правовими засобами і в правових формах. Це зумовлено 

насамперед значенням діяльності та впливу органів виконавчої влади на всі 

сфери суспільних відносин, їх правом приймати на основі законів та відповідно 

до них нормативні й індивідуальні правові акти, розглядати і вирішувати справи 

про застосування заходів адміністративної та дисциплінарної відповідальності, 

тобто здійснювати так звану адміністративну юрисдикцію [31, с. 346]. 

Забезпечення законності потребує створення і зміцнення певних гарантій, 

під якими розуміють обумовлені закономірностями суспільного розвитку умови, 

засоби, фактори, що забезпечують дотримання законності. Такі гарантії 

поділяють на загальні й спеціальні. До загальних гарантій належать об’єктивні 

умови суспільного розвитку, в яких здійснюється правове регулювання.  

Серед них, як правило, виділяють: політичні умови (розвиток демократії, 

гласність, поділ влади, свобода інформації); економічні умови (рівень розвитку 

ринкових відносин, виробництва, гарантованість економічної свободи, добробут 
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населення тощо); ідеологічні умови (рівень розвитку правосвідомості, заснованої 

на визнанні пріоритету прав і свобод людини, правової культури громадян, і 

насамперед державних службовців). 

До спеціальних гарантій належать: стан законодавства (його стабільність і 

відповідність розвитку відносин у суспільстві, рівень юридичної техніки); рівень 

діяльності з попередження і припинення правопорушень, у тому числі заходів 

юридичної відповідальності; доступність і якість правосуддя; ефективність 

контролю за реалізацією правових актів.  

При конкретизації засобів забезпечення законності у державному управлінні 

й регулюванні важливе місце займає державний контроль. Його метою є 

забезпечення злагодженої, чіткої роботи органів державної влади всіх рівнів і 

ланок, сумлінне і якісне виконання, раціональне використання її посадовими 

особами та державними службовцями, всім складом працівників наданих їм прав 

та відповідальне ставлення до виконання своїх обов’язків у відносинах з 

громадянами.  

Сутність державного контролю полягає у спостереженні та перевірці 

розвитку суспільної системи й усіх її елементів відповідно до визначених 

напрямів, а також у попередженні та виправленні можливих помилок і 

неправомірних дій, що перешкоджають такому розвитку. 

Контроль в органах виконавчої влади та державного управління, до яких, 

зокрема, відносяться і органи Антимонопольного комітету України, не зводиться 

по суті лише до перевірки виконання відповідних повноважень та функцій, а 

передбачає врахування і якості виконання, своєчасне виявлення проблем, а також 

концентрацію зусиль на коригуванні ситуації, застосуванні заходів щодо 

забезпечення виконання завдань. Особлива увага до контролю в сфері виконавчої 

влади та державного управління зумовлена характером діяльності їх органів, 

потребою в постійному зворотному зв’язку щодо динаміки розвитку суспільних 

відносин у різних сферах. 
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За змістом та напрямами здійснення контроль, що проводиться органами 

Антимонопольного комітету України, відноситься до спеціального контролю, 

оскільки такі повноваження є для них одним з основних напрямів діяльності.  

За сферою діяльності цей контроль можна вважати антимонопольним, хоча 

за внутрішнім змістом він є значно ширшим.  

Побудована в Україні система контролю у сфері державного управління 

відбувається переважно шляхом розвитку складних і розгалужених систем 

надвідомчого контролю. Завдання таких систем контролю, на погляд фахівців, 

полягає у забезпеченні комплексних рішень, що стосуються декількох галузей 

управління чи реалізації окремих функцій управління. Такий вид контролю не 

пов’язаний з організаційною підпорядкованістю суб’єктів. Система надвідомчого 

контролю охоплює, у тому числі, й антимонопольну діяльність [26, с. 362].  

Крім того, можна виділити: 1) безпосередній контроль, що здійснюється 

уповноваженими органами шляхом перевірок, ревізій, експертиз; 2) 

опосередкований контроль, який застосовується у тих випадках, коли держава не 

може прямо контролювати конкретні дії підприємницької чи інших видів 

діяльності та застосовувати адміністративний примус. Отримуючи інформацію з 

інших джерел (статистичні дані, фінансові звіти, аналіз ситуації), вона застосовує 

інші важелі. Зокрема, держава всіляко сприяє розвитку та підвищенню 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

У цьому аспекті доцільно порушити питання про адміністративний примус. 

Слід зауважити, що адміністративний примус є одним з видів державного 

примусу. Йому, як і державному примусу в цілому, притаманні характерні риси, 

сутність яких зводиться до використання державними органами засобів 

примусового характеру з метою забезпечення належної поведінки людей. Разом з 

тим адміністративний примус має низку характерних особливостей, які дають 

можливість відрізняти його від судового чи громадського примусу. Такими 

особливостями, на погляд вчених є те, що:  
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– адміністративний примус використовується в державному управлінні для 

охорони суспільних відносин, що виникають у цій сфері державної діяльності; 

– механізм правового регулювання адміністративного примусу встановлює 

підстави і порядок застосування відповідних примусових заходів; 

– порядок застосування примусових заходів регулюється, як правило, 

нормами адміністративного права, які включають і норми адміністративного 

законодавства або адміністративно-правові норми виконавчих та розпорядчих 

органів;  

– застосування адміністративного примусу – це результат реалізації 

державно-владних повноважень органів державного управління (регулювання) і 

лише у виключних, встановлених законодавством випадках такі засоби можуть 

застосовувати суди (судді); 

– адміністративний примус використовується для: а) запобігання вчиненню 

правопорушень; б) припинення адміністративних проступків; в) притягнення до 

адміністративної відповідальності [27, с. 151].  

Адміністративно-юрисдикційний процес пов’язаний із двома напрямами 

юрисдикційної діяльності: з вирішенням адміністративних спорів; із 

застосуванням заходів адміністративного процесу [28, с. 25].  

Заходи адміністративного примусу, як правило, класифікують за трьома 

групами: адміністративно-попереджувальні заходи, заходи адміністративного 

припинення та заходи адміністративної відповідальності (або стягнення). При 

цьому доцільно погодитися з поглядами науковців, які розмежовують заходи 

відповідальності від заходів впливу за своїми підставами, змістом, функціями і 

засобами впливу. 

Адміністративно-попереджувальні заходи є заходами, що перешкоджають 

виникненню різних протиправних ситуацій, вони застосовуються за відсутності 

правопорушення.  

Заходи припинення правопорушень полягають у примусовому зупиненні 

протиправних діянь, що носять ознаки адміністративного проступку (а у деяких 

випадках – і кримінальний характер), і спрямовані на недопущення шкідливих 
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наслідків та забезпечення застосування до винної особи адміністративного 

стягнення, а у виключних випадках – і кримінального покарання. Вони тісно 

пов’язані із заходами запобігання та адміністративними стягненнями, яким вони 

часто передують, оскільки забезпечують умови для їх застосування. 

Щодо застосування заходів захисту, які носять виключно 

правовідновлювальний характер, то до них можна віднести рішення органів 

Антимонопольного комітету України, що пов’язані із скасуванням 

неправомірних рішень органів влади в питаннях демонополізації економіки та 

розвитку конкуренції; про припинення антиконкурентних угод між суб’єктами 

господарювання тощо. 

На відміну від заходів захисту заходи юридичної відповідальності носять 

штрафний характер, підставою для їх застосування є вчинення правопорушення, 

вони завжди пов’язані з завданням правопорушнику певних обтяжень.  

Загальним об’єктом посягання антиконкурентних правопорушень є 

відносини конкуренції. За родовими ознаками ці правопорушення можна 

класифікувати: як такі, що посягають на суспільні відносини, пов’язані із 

захистом від монополістичної (обмежувальної) діяльності; і такі, що посягають 

на суспільні відносини, пов’язані із захистом від неправомірних засобів ведення 

конкуренції.  

Можна погодитися із запропонованим Шуміло І.А. визначенням 

антиконкурентного правопорушення як здійснення суб’єктом господарювання, 

посадовою особою чи громадянином винного діяння, що завдало або реально 

може завдати шкоди конкурентним відносинам у господарській діяльності, які 

гарантуються та охороняються державою [32, с. 9-11]. 

Класифікація антиконкурентних правопорушень, запропонована 

науковцями, поділяє їх на: 

1. Дії, що призводять або можуть призвести до недопущення, усунення або 

суттєвого обмеження конкуренції – монопольна (обмежувальна) діяльність. 

Вони, у свою чергу, поділяються на: 

а) зловживання монопольним (домінуючим) становищем; 
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б) антиконкурентні узгоджені дії; 

в) обмежувальну діяльність – антиконкурентні дії органів влади, місцевого 

самоврядування та адміністративно-господарського контролю. 

2. Недобросовісні конкурентні дії. 

Саме вони є предметом розгляду і тому вимагають поглибленого вивчення з 

позицій забезпечення належного адміністративно-правового захисту. 

Правовим наслідком за результатами контрольної діяльності посадових осіб 

органів Антимонопольного комітету України може бути рішення, які є 

обов’язковими для виконання. Відповідне рішення приймається органами 

Антимонопольного комітету України з питань примусового поділу монопольних 

утворень, а також при накладенні штрафу на підприємців за порушення 

антимонопольного законодавства [29, с. 31].  

На нашу думку, сьогодні Законом України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” [195] передбачена відповідальність за недобросовісну конкуренцію 

має свою специфіку щодо накладання органами Антимонопольного комітету 

України штрафів на порушників законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції. Так, згідно з статтями 21-23 зазначеного Закону встановлено, що: 

– на господарюючих суб’єктів-юридичних осіб та їх об’єднання може бути 

накладений штраф у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, 

виконання робіт, надання послуг господарюючого суб’єкта за останній звітний 

рік, що передував року, в якому накладається штраф. У разі, якщо обчислення 

виручки господарюючого суб’єкта неможливе або виручка відсутня, штрафи, 

зазначені у частині першій статті 21, накладаються у розмірі до п’яти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– на юридичних особі та їх об’єднання, а також об’єднання громадян, що не 

є господарюючими суб’єктами, може бути накладений штраф у розмірі до двох 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

– громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю без створення 

юридичної особи, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності 

згідно із законодавством. Вчинення в інтересах третіх осіб дій, визначених цим 
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законом як недобросовісна конкуренція, громадянами, що не є підприємцями, 

тягне за собою накладання адміністративного стягнення згідно із 

законодавством. 

У статті 164-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення [33] 

передбачені наступні штрафи: 

– незаконне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так 

само імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 

самовільне використання його імені – тягне за собою накладення штрафу від 

тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 

конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без 

такої; 

– умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть 

завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця, – 

тягне за собою накладення штрафу від п’яти до дев’яти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян; 

– отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також 

конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або 

майну іншого підприємця – тягне за собою накладення штрафу від дев’яти до 

вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Це значно менші штрафи, ніж ті, що можуть застосовуватися органами 

Антимонопольного комітету України до господарюючих суб’єктів-юридичних 

осіб та їх об’єднань. 

Такий різноманітний підхід, зокрема, до господарюючих суб’єктів-

юридичних осіб та юридичних осіб, що не є господарюючими суб’єктами, а 

також громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення 

юридичної особи, може призвести на практиці до того, що останні отримують за 

однакові порушення значно нижчі розміри штрафів, ніж господарюючі суб’єкти-

юридичні особи. Це однозначно, на нашу думку, порушує принцип рівності, який 

є базовим правовим принципом кожної цивілізованої країни. У зв’язку з цим слід 

передбачити в чинному законодавстві можливість накладення органами 
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Антимонопольного комітету України на порушників однакових розмірів 

штрафних санкцій за недобросовісну конкуренцію. 
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РОЗДІЛ 2 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ВІД 

НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

 

2.1. Становлення й основні напрями розвитку системи захисту від 

недобросовісної конкуренції  

 

Для України державне регулювання конкуренції було досить новим явищем. 

Протягом більшої частини ХХ століття в країні практично було відсутнє 

законодавче регулювання вільного підприємництва, не діяло (через відсутність 

потреби) більшість правил, торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій 

діяльності, у тому числі професійні етичні норми. Тому в початковий період 

правового регулювання конкуренції можлива ефективність заходів протидії 

недобросовісній конкуренції, як і заходів антимонопольного регулювання, 

оцінювалася, головним чином, на основі результатів їхнього застосування в 

зарубіжних системах антимонопольного права.  

Процес формування антимонопольного законодавства в Україні рухався 

досить складно та неоднозначно. Це було пов’язано з тим, що постсоціалістична 

економіка колишнього СРСР визначалась високим рівнем монополізації та 

практично відсутністю вільної конкуренції. Крім того, в Україні до 90-х років 

глибоко не досліджувались і не вивчались ті основні принципи, за якими 

розвинуті країни формували своє антимонопольне законодавство, тому 

спеціалістів у цієї галузі в Україні практично не було. 

Однак для повного усвідомлення суті і важливості конкуренції, як 

соціально-економічного, так і морально-етичного плану, були потрібні 

теоретичні роботи вітчизняних правознавців, філософів, соціологів, соціальних 

психологів з проблем етики підприємництва, забезпечення добросовісності та 

справедливості в ході здійснення суб’єктами господарювання підприємницької 

діяльності в умовах становлення і розвитку конкурентного ринку в Україні. 
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Подібні дослідження могли послужити базою для комплексного формування та 

подальшого удосконалювання антимонопольного законодавства в Україні.  

Відсутність знань у цій галузі підштовхнула українського законодавця та 

експертів до вивчення та оцінювання історії виникнення антимонопольного 

законодавства, переважно на основі результатів його застосування в зарубіжних 

країнах. 

Світова історія розвитку антимонопольного законодавства свідчить про те, 

що антимонопольне законодавство (право) бере свій початок із правового 

забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції як правового інституту, 

який стоїть на сторожі інтересів підприємців-конкурентів. Іншими словами, на 

початковому етапі розвитку антимонопольного законодавства суб’єктами 

охорони виступали лише конкуренти (індивідуальні підприємці, фірми, союзи 

підприємців), інтереси широких кіл громадськості при цьому ігнорувалися. 

Надалі вільна конкуренція ери промислового капіталізму породила 

концентрацію виробництва, яка призвела до панування монополій. Конкуренції 

став загрожувати новий, ще більш могутній супротивник, здатний усунути поряд 

з конкуренцією ринок і товарно-грошові відносини. Крім того, почали 

виявлятися негативні наслідки монополізму в цілому (соціальна напруженість у 

суспільстві, руйнування малих і середніх підприємств, тенденції до застою у 

сфері технічного прогресу тощо). Знову назріла необхідність втручання 

капіталістичної держави в конкурентні відносини з метою їхньої правової 

регламентації і збереження їх як таких. Уперше подібне регулювання виникло в 

Канаді і Сполучених Штатах Америки наприкінці XIX століття (антитрестівське 

законодавство). Воно було спрямовано проти надмірної монополізації 

господарського життя. У Західній Європі подібне законодавче регулювання 

одержало інше найменування: законодавство про обмежувальну торгову 

практику, картельне законодавство, антимонопольне законодавство [34, с. 118]. 

Втілення в Україні того чи іншого варіанта державного регулювання 

конкуренції ускладнювалося тим, що, українська ситуація радикально 

відрізнялася від усього, що будь-коли зустрічалося в історії кожної із згаданих 
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країн. Істотна відмінність полягала в тому, що в Україні на той момент 

практично цілком були відсутні які-небудь традиції і правила, торгові і чесні 

звичаї вільних підприємців. Були дуже могутні сталі традиції щодо суб’єктів 

господарювання з боку органів влади і управління. 

Першим кроком у напрямку створення антимонопольного законодавства 

повинно було стати створення нормативно-правової бази, яка б юридично 

забезпечила розвиток конкуренції, тобто змагальність суб’єктів господарювання, 

коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні 

умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які 

потребує споживач [35, с. 8], а також створила умови для розвитку чесної, 

справедливої та добросовісної конкуренції. Тільки в цьому випадку можливий 

був перехід до ефективної ринкової економіки.  

У 1992 році Верховна Рада України приймає перший в Україні 

антимонопольний законодавчий акт – Закон України “Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності” [10]. При підготовці Закону було використано досвід, який існував на 

той час у розвинутих ринкових країнах. В положеннях Закону, на нашу думку, 

також відбито і специфіку України: 

– значне місце було відведено нормам, спрямованим на обмеження 

монополістичної діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування 

та адміністративно-господарського управління і контролю; 

– норми закону регулювали відносини в сфері недобросовісної конкуренції 

та монополістичної практики; 

Світовій практиці край рідко відомі випадки, коли відносини в галузі 

недобросовісної конкуренції і монополістичної практики регулюються одним 

нормативним актом [36, с. 18]. Однак, незважаючи на це, український 

законодавець на той момент вирішив регулювати конкурентні відносини саме 

таким способом, що у свою чергу призвело до змішування сфери регулювання 

антимонопольного законодавства і законодавства про захист від недобросовісної 

конкуренції.  
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Другий етап розвитку антимонопольного законодавства в Україні почався у 

листопаді 1993 року і був пов’язаний з прийняттям Закону України “Про 

Антимонопольний комітет України” [37]. 

Прийняття цього Закону було природним правовим явищем, бо реалізація 

антимонопольного законодавства була б неможливим без формування цілісної 

системи органів Антимонопольного комітету України у центрі та у регіонах. З 

огляду на це, цілком закономірним кроком було активне формування у 1993 році 

Антимонопольного комітету України і його територіальних відділень.  

Задача по формуванню органів Антимонопольного комітету України була 

складною. Створити слід було не тільки новий орган державного управління, але 

і розробити форми, методи роботи, законодавчу базу, методологію роботи та 

визначити систему взаємодії з іншими органами державної влади тощо. 

Незважаючи на труднощі організаційного, фінансового, кадрового характеру 

система органів Антимонопольного комітету України збереглася і наочно 

продемонструвала свою ефективність.  

Для ефективного вирішення цих завдань у Законі України “Про 

Антимонопольний комітет України” було визначено: 

– правовий статус Антимонопольного комітету України; 

– структуру, компетенцію та організацію діяльності Антимонопольного 

комітету України; 

– статус державного уповноваженого і голови територіального відділення; 

– правові основи реалізації повноважень Антимонопольного комітету 

України; 

– науково-методичне забезпечення, штат, умови оплати, фінансування і 

матеріально-технічне забезпечення діяльності органів Антимонопольного 

комітету України, охорону прав його працівників тощо. 

Із створенням системи органів Антимонопольного комітету України в нашій 

державі в рамках політики переходу до ринкової економіки був започаткований 

новий напрямок економічної політики держави – антимонопольний – 

спрямований на обмеження монополізму та недопущення недобросовісної 
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конкуренції. Завдання щодо реалізації державної антимонопольної політики в 

Україні були покладені, в першу чергу, на Антимонопольний комітет України. З 

того часу Антимонопольний комітет України завершив етап свого первинного 

становлення та створення необхідної нормативно-правової бази; його діяльність 

продовжувала розвиватися у відповідності з достроковою програмою 

послідовних перетворень. 

Однак, незважаючи на введення в дію нового антимонопольного Закону 

України “Про Антимонопольний комітет України”, що закріпив систему і 

визначив правове становище органів Антимонопольного комітету України, в 

Україні ще не було створене повноцінне конкурентне середовище і 

високоефективна правозастосувальна система. Для подальшої реалізації курсу на 

розвиток конкуренції необхідно було удосконалювати антимонопольне 

законодавство України, зокрема шляхом усунення недоліків у Законі України 

“Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності”. 

Основним істотним недоліком Закону України “Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності”, на нашу думку, було відведення другорядного, периферійного місця 

нормам, які були спрямовані на адміністративно-правове забезпечення органами 

Антимонопольного комітету України захисту від недобросовісної конкуренції 

(відведена лише одна сьома стаття Закону). 

 Згідно з статтею 7 Закону України “Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, 

недобросовісною конкуренцією визнавалось:  

– неправомірне використання товарного знака, фірмового найменування 

або маркірування товару, а також копіювання форми, упаковки, зовнішнього 

оформлення, імітація, копіювання, пряме відтворення товару іншого підприємця, 

самовільне використання його імені;  

– умисне поширення неправдивих або неточних відомостей, які можуть 

завдати шкоди діловій репутації або майновим інтересам іншого підприємця;  
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– отримання, використання, розголошення комерційної таємниці, а також 

конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій репутації або 

майну іншого підприємця.  

Отже, у первісній редакції Закону України “Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності” 

містилася загальна умова про недопущення недобросовісної конкуренції і 

наводився відкритий, вичерпний перелік форм недобросовісної конкуренції. 

Важливо наголосити, що при цьому поняття недобросовісної конкуренції було 

відсутнє. Воно (поняття) було введено пізніше Законом України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”.  

Неусвідомлена повною мірою роль і місце норм, спрямованих на 

адміністративно-правове забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції, і 

закріплення їх (норм) лише в єдиній сьомій статті Закону України “Про 

обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності”, що не охоплювала всіх відомих у розвинутих 

країнах форм недобросовісної конкуренції, не могло негативно не позначитись 

на розвитку конкурентних відносин в Україні.  

Одним із перших негативних проявів цього стало поширення і розвиток в 

Україні недобросовісної реклами, що швидкими темпами стала заполоняти всі 

засоби масової інформації. Недобросовісна конкуренція в рекламній сфері, як 

правило, виражалася в таких формах:  

1) дискредитування осіб, які не користуються рекламним товаром; 

2) недобросовісне порівняння рекламованих товарів з товарами 

конкурентів; 

3) зміст висловлення чи викликання зразків (ідей), що ганьблять честь, 

гідність, ділову репутацію конкурента чи конкурентів взагалі; 

4) введення споживачів в оману щодо рекламованого товару одним із 

наступних способів: за допомогою наслідування іншого товару (різні імітації, 

копіювання); за допомогою зловживання довірою фізичних осіб чи у зв’язку з 
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недостатнім у них досвідом, зокрема введення споживача в оману може і 

відсутність у рекламі частини істотної інформації. 

Відсутність визначення та закріплення в антимонопольному законодавстві 

України даної форми недобросовісної поведінки щодо конкурентів, а також і до 

самих споживачів, створили сприятливі умови для поширення на території 

України недобросовісної реклами. Слід було вносити доповнення у чинне 

антимонопольне законодавство України для його вдосконалення та наділення 

органів Антимонопольного комітету України відповідною компетенцією щодо її 

припинення. 

Перша спроба призупинити небезпечні тенденції та запобігти 

недобросовісній конкуренції в рекламній сфері була розпочата Президентом 

України шляхом видання п’ятого грудня 1994 року Указу Президента України 

“Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” [38] 

(надалі – Указ), основною метою якого стало впорядкування рекламної 

діяльності, створення сприятливих умов для функціонування товарних ринків, 

запобігання недобросовісній конкуренції в сфері реклами та забезпечення 

захисту прав, інтересів громадян, підприємців і держави. 

Цей Указ виявився першим спеціальним актом законодавства 

загальнодержавного значення в сфері рекламної діяльності. У цьому акті були 

встановлені деякі тверді обмеження щодо реклами [39, с. 8-9] і закладена спроба 

всебічно розглянути, та охопити всі основні аспекти недобросовісної конкуренції 

у рекламній сфері, насамперед, шляхом виділення групи випадків, що підпадали 

під дію загальних положень про недобросовісну конкуренцію, яку можна 

визначити, як “психологічний тиск на покупця” чи “наполегливе спонукання до 

покупки”. Як правило, ці випадки виявлялися в спеціальних методах маркетингу. 

Згідно з Указом Президента України “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення”, зазначена в ньому група випадків 

вважалась недобросовісною рекламою, під якою в свою чергу розуміли 

замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення юридичними або 

фізичними особами інформації, спрямованої на формування або підтримання 
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інтересу до товарів, робіт, послуг, цінних паперів, грошових вкладів, інших 

інвестицій, яка не відповідає вимогам цього Указу та інших актів законодавства 

України і може завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, 

організаціям або державі. 

Серед реклам, які не відповідали вимогам цього Указу і могли завдати 

шкоди громадянам, підприємствам, установам, організаціям або державі, 

окремим пунктом названо рекламу, що вводить в оману. При цьому під вказаною 

рекламою розумілась реклама, в якій не містились підтверджені фактичними 

даними відомості про юридичних і фізичних осіб щодо їхньої діяльності та 

товарів, включаючи будь-яке порівняння, зокрема така, що: містить неправдиві 

або неточні відомості щодо виробників, походження, сертифікації, ліцензування 

товарів та цін на них; приписує товарам невластиві їм характеристики, способи 

виготовлення та використання, складові компоненти, а юридичним і фізичним 

особам – повноваження, зв’язки, права, яких вони не мають; представляє 

пошкоджені, неякісні, застарілі або такі, що вже були в користуванні, товари як 

нові, сучасні або оригінальні; може ввести юридичних і фізичних осіб в оману 

щодо кількості, стандарту, якості, строку придатності, особливостей оплати 

вартості товарів; посилається на обсяги проведення робіт, надання послуг, 

поставки товарів, яких фактично не було досягнуто на день поширення реклами. 

Реклама, що вводить в оману – це один із найпоширеніших способів ведення 

в підприємницькій діяльності недобросовісної конкуренції стосовно конкурента. 

Тому заборона пунктом 3 Указу Президента України “Про заходи щодо 

запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” реклами, що вводить в 

оману, і введення її в концепцію “недобросовісної конкуренції” дало можливість 

не тільки припиняти її прояви у засобах масової інформації, але і визначити 

сутність її брехливої природи, яка, як правило, виявлялася у результаті 

неточності, невірогідності, двозначності, перебільшення, замовчування, 

порушення вимог щодо часу, місця і способу поширення, бо це, у свою чергу, 

вводило чи могло ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди 

конкурентам. 
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Однак, незважаючи на позитивну роль, яку зіграв Указ Президента України 

“Про заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” в сфері 

правового регулювання реклами, він не мав усіх якостей універсальності, 

необхідних для забезпечення єдності і несуперечності правової бази 

регулювання реклами. Багато сфер реклами, як і раніше, залишились поза 

правовим регулюванням, залишаючи лазівки недобросовісним рекламодавцям 

[39, с. 9]. Наявність таких лазівок, на нашу думку, була пов’язана, насамперед, як 

з наявністю, так і з відсутністю в цьому нормативному акті ряду положень. 

Так, наявність в Указі Президента України “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення” пункту 8, яким встановлювалось, що 

розгляд справ про недобросовісну рекламу здійснює Антимонопольний комітет 

України лише за поданням відповідних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та за заявами підприємств, установ, організацій, а 

також громадян та їх об’єднань, значно звузив діяльність Антимонопольного 

комітету України в боротьбі з цим негативним явищем, у зв’язку з відсутністю у 

останнього самостійного права за власною ініціативою починати розгляд справи.  

До ускладнюючих факторів ведення боротьби з проявами недобросовісної 

конкуренції в рекламній сфері, на нашу думку, також слід додати і прогалини, 

які містились в Указі Президента України “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення” і у Законі України “Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності”, а саме: 

– в Указі Президента України “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення” не передбачили можливість 

Антимонопольного комітету України накладати штрафні санкції на осіб, які у 

своїй конкурентній боротьбі використовували недобросовісну рекламу, тобто до 

безпосередніх замовників недобросовісної реклами; 

– у статті 7 первинної редакції Закону України “Про обмеження 

монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій 

діяльності” наводився лише загальний перелік дій, які відносились до 
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недобросовісної конкуренції та не було будь-якого згадування про 

недобросовісну рекламу. 

Право Антимонопольного комітету України зупиняти чинність дозволу 

(ліцензії), якщо суб’єкт господарювання, чию рекламу визнано недобросовісною, 

не зняв свою рекламу, а орган, що здійснив ліцензування діяльності 

рекламодавця, не вжив заходів до виконання подання Антимонопольного 

комітету України, не могло суттєво змінити акценти в боротьбі 

Антимонопольного комітету України з недобросовісною конкуренцією в 

рекламній сфері на користь встановлення добросовісної конкуренції в Україні. 

Складна ситуація, яка склалася у рекламній сфері, та поява схожих 

недобросовісних тенденцій у сфері використання авторського права і суміжних 

прав, патентів, знаків для товарів і послуг, а також фірмових найменувань, 

викликало необхідність розробки та прийняття нового спеціального 

законодавчого акта – Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”. 

Досвід, здобутий за роки діяльності органів Антимонопольного комітету 

України у ході застосування зазначених законодавчих актів, потрібно було 

втілювати та закріплювати в правові норми спеціального закону, який би створив 

умови для ефективного адміністративного захисту конкурентних відносин від 

недобросовісної конкуренції. 

Таким чином, на виконання зобов’язань, які взяла Україна як член 

міжнародних організацій з питань захисту прав інтелектуальної власності, а 

також з метою створення істинної конкуренції у підприємницькій діяльності, 

сьомого червня 1996 року український законодавець приймає Закон України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції” [7]. 

Введення в дію нового антимонопольного Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції” (надалі – Закон) суттєво вдосконалило правове 

регулювання конкурентних відносин. Закон повинен був сприяти подальшому 

розвитку конкурентних відносин в Україні та подальшій гармонізації 

українського антимонопольного законодавства з європейським та світовим [40, с. 
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106]. Поряд з цим, новий Закон заклав і принципово новий концептуальний 

підхід – формування у системі антимонопольного законодавства окремої галузі – 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

Відокремлення Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” від базового Закону України “Про обмеження монополізму та 

недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, який 

за своїм змістом відносився до антимонопольного законодавства (у вузькому 

розумінні), в окреме законодавство про захист від недобросовісної конкуренції 

було природною закономірністю. 

Сьогодні Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 

містить загальне визначення поняття недобросовісної конкуренції, яке виконує 

роль загальної заборони правопорушення (генерального делікту) та повністю 

відповідає положенням статті 10 bis Паризької конвенції “Про охорону 

промислової власності”, а саме “недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у 

конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у 

підприємницькій діяльності”. 

Загальне визначення поняття недобросовісної конкуренції, яке міститься в 

статті 1 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, 

поширюється на всі відомі та невідомі форми недобросовісної конкуренції. 

Однак для полегшення застосування органами Антимонопольного комітету 

України Закону в статтях 4-19 наведено цілу низку конкурентних дій, які, 

зокрема вважаються недобросовісними. Тобто ці статті містять тільки приклади 

найважливіших форм недобросовісної конкуренції. Проте існують багато інших 

форм і постійно будуть виникати ще й нові, які не охоплені наведеними 

прикладами і тому вони повинні підпадати під загальне визначення поняття 

недобросовісної конкуренції. Тобто, якщо в конкретному випадку не 

виконуються критерії певної статті, органам Антимонопольного комітету 

України завжди треба ще додатково перевіряти випадок на відповідність 

генеральному делікту, визначеному в статті 1 Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”. 
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Наведений у главах 2-4 перелік дій, які розглядаються як прояви 

недобросовісної конкуренції, є невичерпним. Кожна із глав цього Закону містить 

правові норми, які спрямовані на захист від: 

– неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання 

(підприємця);  

– створення перешкод суб’єктам господарювання (підприємцям) у процесі 

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції; 

– неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці.  

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” встановив, що 

правові норми, які спрямовані на захист від недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності, поширюються в першу чергу на всі відносини, в 

яких беруть участь підприємці (суб’єкти господарювання), тобто фізичні чи 

юридичні особи, які займаються виробництвом та реалізацією товарів. Крім 

цього, сюди ж відносяться і органи державної влади в частині їх 

підприємницької діяльності. 

Проте, на нашу думку, органи Антимонопольного комітету України також 

мають право застосовувати дію закону і до органів державної влади, громадян та 

юридичних осіб, їх об’єднань, які не є суб’єктами господарювання, якщо вони 

безпосередньо задіяні в недобросовісній конкуренції, сприяють або надають 

підтримку недобросовісній конкуренції суб’єкта господарювання. В іншому 

випадку суб’єкти господарювання зможуть знайти обхідний шлях навколо 

Закону, якщо вони підключать в якості посередників третіх осіб. Правомірність 

нашої думки підтверджується статтею 2 Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”, в якій визначено, що Закон застосовується до 

відносин, у яких беруть участь також органи державної влади, громадяни, 

юридичні особи та їх об’єднання, що не є суб’єктами господарювання 

(підприємцями), у зв’язку з недобросовісною конкуренцією, і статтями 22, 23 

Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, де передбачена 
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відповідальність зазначених суб’єктів за порушення законодавства про захист від 

недобросовісної конкуренції.  

Врешті-решт, зміст статті 2 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” прямо свідчить про те, що цей Закон застосовується органами 

Антимонопольного комітету України до всіх дій, які мають негативні наслідки 

для конкуренції на товарних ринках України, незалежно від того, ким та де ці дії 

здійснюються. І навпаки, цей Закон не поширюється на дії, які хоча і здійснені в 

Україні, але які мали негативні наслідки виключно за межами території України. 

На нашу думку, поняття негативних наслідків органи Антимонопольного 

комітету України повинні розуміти в широкому значенні, щоб запобігти тому, 

щоб український суб’єкт господарювання завдавав збитки своєму українському 

конкуренту через створення перешкод для діяльності останнього за кордоном. Це 

має негативні наслідки і для конкуренції між обома суб’єктами господарювання 

на території України. 

З дня прийняття Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” можна впевнено констатувати, що зазначений Закон визначив в 

Україні цивілізовані рамки конкурентної боротьби суб’єктів господарювання на 

ринку товарів, робіт та послуг. 

Хочеться сподіватися, що вже пройдений тернистий шлях ринкових 

перетворень в Україні та отриманий при цьому цінний, з точки зору науки та 

практики, досвід державного регулювання, в тому числі економічних процесів, 

знайде своє закріплення в антимонопольному законодавстві України.  

 

2.2. Організаційно-правові заходи, що застосовуються у сфері 

неправомірного збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці  

 

Із входженням більшості країн в епоху інформаційного суспільства питання 

інформаційно-комерційної безпеки стали займати особливе місце та вимагати у 
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зв’язку з зростаючою роллю у господарській діяльності суб’єктів 

господарювання (підприємців) інформації особливої уваги. 

Уміння розпоряджатися таким найціннішим товаром як інформація стало 

запорукою успіху суб’єкта господарювання у його виробничій та 

підприємницькій діяльності. Але вигідно використовувати можна лише ту 

інформацію, яка потрібна, але невідома ринку. Тому в умовах посилення 

конкуренції успіх підприємництва, гарантія одержання прибутку все частіше 

стала залежати від збереження в таємниці секретів науково-технічної, 

комерційної, організаційної та іншої інформації, розголошення якої може 

завдати збитків суб’єктам господарювання в їх господарській діяльності. 

Виробництво та обіг інформації стали центральною ланкою розвитку 

економіки. На відміну від недавнього минулого, коли конкурентноздатність 

продукту багато в чому визначалася наявністю шляхів сполучення і перевезень 

сировини, сьогодні вона, переважно, залежить від уміння захистити свою ділову, 

комерційну та технічну інформацію. У зв’язку з цим особливе місце стали 

займати нові ідеї. Ідеї фірми складають її інтелектуальну власність або іншими 

словами, інформацію, яку можна використовувати для виробництва товарів і 

послуг або перетворити в готівку, продавши кому-небудь. 

Власна інформація являє собою значну цінність, бо нерідко її одержання 

(створення) – дуже трудомісткий та дорогий творчий процес. Очевидно, що 

цінність інформації (реальна або потенційна) визначається в першу чергу 

принесеними суб’єкту господарювання прибутками [41, с. 3]. 

Інформація може використовуватися потенційно необмеженим числом 

людей. Незалежно від того, наскільки важко і дорого було добути інформацію, її 

використання може бути пов’язане з дуже низькими граничними витратами. 

Наприклад, без патентного захисту кожний міг би, не витрачаючись на дорогі 

дослідження, коштовний науковий і технічний час, вартість підтримки багатьох 

неплодотворних науково-дослідних робіт у сподіванні на відносний успіх, 

торгувати винаходом за ціну, що покриває граничні витрати копіювання і 

створення продукту, причому в багатьох таких випадках граничні витрати мають 
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тенденцію бути дуже низькими, тому що копіювання і використання інформації 

– майже безкоштовні. Без захисту знака для товарів і послуг не було б стимулу 

вкладати гроші в якість товарів чи послуг, оскільки споживачі не змогли б 

відрізнити їх від товарів низької якості. 

Специфічний характер інформації створює дилему безбілетника: ми усі 

маємо потребу в інформації, але чому ми повинні трудитися і створювати її, 

якщо можемо почекати і через якийсь час одержати все безкоштовно. Створення 

і введення новинок повинне мати якийсь сенс. Це саме той випадок, коли 

вступають у дію права промислової власності, тобто вони виступають як 

інструменти перетворення специфічних частин інформації в економічні товари. 

Це досягається через “ексклюзивність”, тобто право промислової власності 

дозволяє його власнику встановлювати умови розподілу своєї інформації серед 

інших. А це, у свою чергу, дозволяє йому заробити “винагороду” для інвестиції. 

Промислова власність – спеціальна форма власності, що надається в 

інтересах просування інновацій і поширення інформації. Антимонопольне 

законодавство України повинне визнавати цю істину і цілком їй відповідати. 

Промислова власність відрізняється від “матеріальної” власності, що може 

бути захищена від злодійства за допомогою замків, охорони і систем безпеки. 

Власник права на промислову власність, у тому числі і на нерозкриту 

інформацію (комерційну таємницю), може тільки знати, що його право 

незаконно привласнюється, коли реалізація починає різко падати, незважаючи на 

тривалий успіх товару. 

О.О. Підопригора у своїй дисертаційній роботі на здобуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук “Проблеми правового регулювання 

інтелектуальної власності за законодавством України”, аналізуючи проблемні 

питання, які пов’язані з нерозкритою інформацією, відзначила, що “нерозкрита 

інформація” – це і є, принаймні, об’єкт промислової власності” [42, с. 34]. Такої 

думки додержуються й інші вчені [43, с. 9]. Правильність такої позиції 

підтверджує також і Угода про Торговельні аспекти правової охорони 

інтелектуальної власності (надалі – TRIPS), де у поняття промислової власності, 
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крім визначених у статті 1 Паризькій конвенції “Про охорону промислової 

власності” об’єктів промислової власності, включається також і охорона 

конфіденційної (таємної) інформації. 

До цієї думки при аналізі терміна “нерозкрита інформація”, який міститься в 

TRIPS та його визначень у законодавстві Сполучених Штатів Америки (надалі – 

США) і деяких інших країн, прийшов і український науковець Ю. Капиця [44, с. 

38]. 

Нереально припускати, що нерозкрита інформація дарує суб’єкту 

господарювання якусь певну позицію на ринку. Нерозкрита інформація лише 

дозволяє його власнику займати цю позицію на ринку, якщо при цьому немає 

близьких замінників цієї інформації. 

Виникнення комерційної таємниці та закріплення цього правового інституту 

в українському законодавстві, на нашу думку, багато в чому було пов’язане з 

появою в нашій державі плюралізму форм власності, що в свою чергу і породило 

виникнення плюралізму моделей таємності, серед яких є – комерційна таємниця. 

Право суб’єкта господарювання захищати свою комерційну таємницю в 

умовах становлення ринкової економіки та постійного ведення конкурентної 

боротьби за своє існування, за прибуткове ведення справ, за свою добру ділову 

репутацію, стало основною умовою для створення безпечних умов ведення 

господарської діяльності. При цьому само слово “безпека” набуло розширеного 

значення, воно включає в себе як складові інформаційно-комерційної, так і 

правової безпеки. Поняття “безпека” стало визначаться як стан захищеності 

життєво важливих економічних інтересів суб’єкта господарювання. 

Створення безпечних умов ведення суб’єктами господарювання 

підприємницької діяльності на будь-яких товарних ринка є актуальне не тільки 

для суб’єктів господарювання, але і для кожної країни, яка прагне крокувати в 

ногу з цивілізованими країнами. Тому в Україні з визнанням незалежності 

почались перші кроки в напрямку правової регламентації правовідносин, 

пов’язаних з правовим інститутом комерційної таємниці. 
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У світовій науці не склалося чіткого визначення комерційної таємниці, 

немає його, як правило, і в законодавстві багатьох цивілізованих країн. Однак, у 

деяких країни (наслідуючи приклад Франції) існують тенденції розрізняти секрет 

виробництва (або промисловий секрет) і комерційну таємницю, що призводить 

до різних наслідків з точки зору застосування кримінального права. Перша 

категорія таємної інформації має суто технічний характер і включає методи 

виробництва, хімічні формули, креслення або дослідні зразки. Подібна 

інформація може бути патентоздатним винаходом, проте, як правило, 

патентоздатність і, зокрема новизна з точки зору патентного права не є умовами 

для охорони таємниці.  

Комерційною таємницею є методи збуту і поширення; форми контрактів; 

плани діяльності; деякі положення угод щодо цін; відомості про споживачів, 

рекламна стратегія і списки постачальників чи замовників. Як правило, зміст 

комерційної таємниці визначається достатньо широко, і тип інформації, яку 

можна розглядати як таку, залежить від конкретних обставин. Так, Закон Японії 

“Про припинення недобросовісної конкуренції” визначає комерційну таємницю 

як будь-яку інформацію, що відноситься до методів виробництва або збуту, а 

також будь-яку іншу інформацію про технологію або про суб’єкта 

господарювання, яка невідома публіці. Подібне визначення можна знайти і в 

подібному Законі США “Про комерційну таємницю”, який був прийнятий майже 

20-ма штатами [45, с. 50]. 

В українському законодавстві визначення поняття комерційної таємниці, що 

міститься в статті 505 Цивільного кодексу України, насамперед, зосереджено в 

торгово-економічній сфері [46]. 

Термін комерційної таємниці неоднаково визначено в різних правових 

нормах та для різних галузей права. Однак ці норми повинні поширюватися 

тільки на ті відомості, “що, відповідно до законодавства України, становлять 

комерційну таємницю”. Проте це формулювання ні в якому разі не є 

однозначним.  
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Відповідно до частини 1 статті 36 Господарського кодексу України [47], 

комерційною таємницею є тільки ті відомості, які пов’язані з виробництвом, 

технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта 

господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може 

завдати шкоди інтересам суб’єкта господарювання. 

Таке визначення у частині 1 статті 36 Господарського кодексу України 

комерційної таємниці свідчить, що український законодавець розуміє поняття 

“комерційна таємниця” у широкому значенні та не відокремлює поняття “секрет 

виробництва” (або “промисловий секрет”) від поняття “комерційна таємниця”. 

Тобто комерційною таємницею є всі відомості, зокрема і ті, які відносяться до 

секретів виробництва, які пов’язані з діяльністю суб’єкта господарювання, але 

які не є державною таємницею; розголошення (передача, витік) яких може 

завдати шкоди інтересам цього суб’єкта господарювання. 

На підставі вищесказаного можна сказати, що секрети виробництва, 

віднесені будь-яким суб’єктом господарювання (підприємцем) до комерційної 

таємниці, можуть, згідно з українським законодавством, захищатися суб’єктом 

господарювання як на підставі правових норм, що забезпечують захист 

комерційної таємниці, так і на підставі патентного права у разі наявності 

патентів на ці секрети виробництва. 

Враховуючи, що не кожна інформація може бути віднесена суб’єктом 

господарювання до комерційної таємниці та з урахуванням того, що неможливо 

визначити вичерпний перелік об’єктів комерційної таємниці (створити його 

нереально в силу різноманітності суб’єктів господарювання та універсальності 

об’єкта правовідносин), в Україні в свій час була прийнята Постанова Кабінету 

Міністрів України “Про перелік відомостей, що не становлять комерційної 

таємниці” [48]. У Постанові Кабінету Міністрів України було визначено цілу 

низку відомостей, які, у відповідності з пануючою в країнах з традиційною 

конкурентною економікою думкою, цілком можуть, але не повинні, бути 

комерційною таємницею. Так, згідно з вказаною Постановою Кабінету Міністрів 

України комерційну таємницю не становлять: 
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– установчі документи, документи, що дозволяють займатися 

підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

– інформація за всіма встановленими формами державної звітності; 

– дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших 

обов’язкових платежів; 

– відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в 

цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; 

– документи про сплату податків і обов’язкових платежів; 

– інформація про забруднення навколишнього природного середовища, 

недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди 

здоров’ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних 

при цьому збитків; 

– документи про платоспроможність; 

– відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих 

підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються 

підприємницькою діяльністю; 

– відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають 

оголошенню. 

Узагальнення та аналіз вимог нормативно-правових актів, регулюючих 

правовий інститут комерційної таємниці, а також практичної діяльності органів 

Антимонопольного комітету України дає можливість, на нашу думку, виділити 

декілька важливих критеріїв щодо інформації, “яка відповідно до законодавства 

України становить комерційну таємницю”, а саме: 

– абсолютна таємність не потрібна. Інформацію варто вважати таємною, 

поки вона не стає загальновідомою або легко доступною особам, які належать до 

тих кіл, що звичайно пов’язані з подібною інформацією. Іншими словами, 

інформацію можна розглядати в якості комерційної таємниці тільки в тому 

випадку, коли вона не відома у повному розумінні цього слова експертам або 

конкурентам у даній сфері діяльності. Вираз “не відома у повному розумінні 

цього слова” у вищенаведеному реченні зроблено нами спеціально, тому що 
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навіть загальновідомі чи оприлюднені відомості, особливо технічні, можуть 

являти комерційну таємницю, якщо має велике значення обізнаність з 

технологією чи обладнанням, які використовуються відповідним суб’єктом 

господарювання при виробництві свого високоякісного товару. В таких 

випадках, доцільно вказати співробітникам на те, що застосування цієї – як такої, 

відомої – технології є комерційною таємницею. Відомі приклади можна 

побачити у парфумерії, де звичайно ж, важливо знати, за допомогою яких 

основних субстанцій та в якій пропорції і в який спосіб створюється особливо 

приємний аромат парфумів. Подібне стосується і кондитерських виробів, де 

якість виробу часто залежить від того, які інгредієнти та в якій кількості 

використовуються, і які технології обробки та протягом якого часу 

застосовуються; 

– щоб бути охороноздатною, таємна комерційна інформація повинна мати 

визначену комерційну цінність (дійсну або потенційну) через свою таємність. 

Дійсна або потенційна комерційна цінність відомостей виявляється у тому, 

що вони можуть бути використані в підприємницькій діяльності та мають 

значення для конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, тобто втрата 

яких або навіть розголошення їх конкуренту завдасть суб’єкту господарювання 

значної шкоди. 

Відомості, які відповідають цим аспектам, можуть бути не тільки 

технічними, як, наприклад, відомості про технології виробництва, 

конструкторська інформація та інші досягнення, що сприяють технічному 

розвитку, але так само і відомостями про політику збуту і продаж, про 

планування виробництва, переговори про укладання договору, кадрову політику 

тощо. Інформованість про заплановане злиття з іншим суб’єктом 

господарювання або про істотні зміни персоналу (наприклад, звільнення чи 

прийняття на роботу певних спеціалістів) може бути важливим для конкурента 

та мати негативні наслідки для суб’єкта господарювання, якщо ці відомості 

стануть відомими завчасно. 
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Основним документом, який визначає порядок та умови організації охорони 

комерційної таємниці, як правило, є відповідний наказ керівника певного 

суб’єкта господарювання, зміст якого не повинен суперечити положенням 

чинного законодавства України.  

При визначенні органами Антимонопольного комітету України питання, чи 

було вжито належних заходів для збереження інформації в таємниці, варто 

враховувати зусилля і кошти, що були витрачені законним власником для 

розробки таємної інформації, цінність цієї інформації для нього і його 

конкурентів, сферу дії тих заходів, що були прийняті законним власником для 

зберігання цієї інформації в таємниці, а також простоту і складність одержання 

цієї інформації законним способом іншими особами.  

Крім того, таємна інформація повинна бути такою, щоб її можна було 

ідентифікувати, наприклад, у документах або шляхом збереження в базі даних. 

Хоча договірні зобов’язання не є необхідними, законний власник повинен 

продемонструвати свій намір стосовно того, що до даної інформації необхідно 

ставитися як до таємної. До таких заходів можна, зокрема, віднести 

напрацювання внутрішніх правил засекречування, введення відповідного 

маркування документів та інших носіїв інформації, організацію секретного 

діловодства. 

Наявність перерахованих критеріїв щодо інформації дає, на нашу думку, 

суб’єкту господарювання, який займається підприємницькою діяльністю та у 

власності або в володінні, користуванні, розпорядженні в межах, встановлених 

власником та законодавчими актами, якого знаходиться ця інформація, право 

визначити цю інформацію комерційною таємницею та перешкоджати тому, щоб 

ця інформація (що правомірно знаходиться під його контролем) була розкрита, 

отримана або використана без його згоди іншими особами способом, який 

суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 

діяльності. Але, слід застерегти, що кожний крок суб’єкта господарювання 

(підприємця) за визначенням певних відомостей комерційною таємницею 

повинен бути ретельно продуманим, бо, згідно з статтею 47 Закону України “Про 
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інформацію”, необґрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії 

відомостей з обмеженим доступом тягне за собою дисциплінарну, цивільно-

правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним 

законодавством України. 

Крім вищенаведених нормативно-правових актів, в Україні правовий 

інститут комерційної таємниці регламентується також і іншими нормативно-

правовими актами, яких нараховується більше двадцяти, зокрема: 

– Кодексом України про адміністративні правопорушення [33] – стаття 164-

3 передбачає, що “отримання, використання, розголошення комерційної 

таємниці, а також конфіденційної інформації з метою заподіяння шкоди діловій 

репутації або майну іншого підприємця – тягне за собою накладення штрафу від 

дев’яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”. 

– Кримінальним кодексом України [49] – статтями 231 та 232 передбачена 

кримінальна відповідальність за незаконне збирання з метою використання або 

використання відомостей, що становлять комерційну таємницю, та за 

розголошення комерційної таємниці. 

– Законом України “Про господарські товариства” [50] – пункт “в” статті 11 

передбачає, що “учасники товариства зобов’язані: – не розголошувати 

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства”. 

– Законом України “Про державну податкову службу в України” [194] – 

стаття 13 передбачає, що “посадові особи органів державної податкової служби 

зобов’язані дотримувати комерційної та службової таємниці” тощо. 

Такий підхід правового регламентування інституту комерційної таємниці 

різними нормативно-правовими актами Україна запозичила у ряду зарубіжних 

країн, де охорона комерційної таємниці від недозволеного використання і 

розкриття здійснюється за допомогою різних правових заходів. Деякі країни 

включають спеціальні положення або до законодавство про захист від 

недобросовісної конкуренції, або до інших законодавств. Ряд країн забезпечують 

охорону таємниці в межах загального права цивільної відповідальності. В деяких 

інших країнах положення кримінального, адміністративного, комерційного або 
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цивільного права забороняють несанкціоноване використання або розголошення 

комерційної таємниці.  

Проте при детальнішому аналізі положення кримінального права не мають 

великого практичного значення, оскільки вони, як правило, вимагають доказу 

проінформованості про конфіденційний характер інформації і наявності 

злонавмисних або неправдивих дій. Разом з тим, виступаючи кримінальним 

правопорушенням, розголошення комерційної таємниці одночасно може бути й 

актом недобросовісної конкуренції [51, с. 38; 45, с. 50]. 

Таким чином, сьогодні в Україні захист комерційної таємниці може 

здійснюватися різними засобами: в цивільно-правовому, кримінальному, а також 

і в адміністративному порядку. 

Захист комерційної таємниці в адміністративному порядку в Україні став 

можливим завдяки, перш за все, прийняттю Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”. 

Введення в Україні адміністративної процедури захисту комерційної 

таємниці, на нашу думку, створило певні зручності для позитивного вирішення 

цього питання. Такі зручності проявляються: 

– у відсутності обов’язку справляти державне мито за розгляд заяв; 

– у допомозі, яку надають органи Антимонопольного комітету України 

сторонам у збиранні доказів. Вона (допомога) є безцінною, бо має вагоме 

значення для прийняття правильної правової оцінки конфлікту; 

– у створенні для сторін мотивації діяти в напрямі вирішення або мирного 

врегулювання конфлікту (надавати докази, вести переговори, звертатися до суду 

для захисту своїх інтересів); 

– у відносно недовгочасній процедурі розгляду заяви. 

На відміну від кримінальних злочинів запобігання і припинення 

недобросовісної конкуренції в Україні є новим напрямком у законодавстві, що 

тісно пов’язаний з авторським і патентним правом, з регулюванням відносин у 

сфері промислової власності. Цей напрямок державного регулювання 

підприємницької діяльності спрямовано на вироблення цивілізованих та 
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справедливих методів ведення бізнесу, добросовісного просування на ринок 

продукції і послуг. Економічні наслідки недобросовісної конкуренції – це 

зниження “якості” конкуренції і, як наслідок, її ефективності. 

У зв’язку з цим, у ряді законодавчих актів України, що регулюють правову 

охорону комерційної таємниці, особливе місце варто визнати за Законом України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції”, який забороняє недобросовісну 

конкуренцію у підприємницькій діяльності, відносячи до її заборонених форм 

такі дії: неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної 

таємниці. 

Заборона розкриття, придбання чи використання комерційної таємниці без 

згоди законного власника поширюється на всіх осіб. Особи, що можуть знати 

про комерційну таємницю, мають особливі відносини з законним власником, це 

чинні або колишні працівники (службовці), партнери, члени ради директорів та 

інші подібні особи. Знати про таку інформацію можуть також незалежні 

підрядчики, експерти, юристи чи клієнти, будь-які постачальники товарів або 

послуг суб’єкта господарювання. 

Поняття “законний власник” комерційної таємниці означає фізичну чи 

юридичну особу, що на законній підставі контролює цю інформацію. 

Із самої природи таємної інформації випливає, що законне розкриття, 

придбання чи використання комерційної таємниці іншими особами може 

відбутися тільки за згодою законного власника. Саме законний власник вирішує, 

яка комерційна інформація повинна вважатися секретною, приймаючи належні 

заходи для збереження її в таємниці. Вимога про те, що подібна інформація може 

бути розкрита, придбана чи використана тільки за згодою законного власника, 

може випливати безпосередньо з контракту чи усної угоди, наприклад, між 

законним власником і його працівником, чи між законним власником і 

постачальником, що бере участь у конкретному проекті. Угода може також бути 

непрямим наслідком обставин, а саме заходів, прийнятих законним власником з 

метою збереження інформації в таємниці, у результаті яких інші особи можуть 

бути проінформовані про її таємний характер. 
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За умов ринкової економіки принципово дозволяється збирати комерційні 

таємниці інших суб’єктів господарювання та використовувати їх у власній 

діяльності. Вирішальним для органів Антимонопольного комітету України є 

тільки питання, в який спосіб це відбувається. Саме це вирішальне питання 

вирішується, перш за все, Законом України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”. Так, статті 16-19 зазначеного Закону визначають певні методи 

(способи), які можуть бути визнані органами Антимонопольного комітету 

України недобросовісними: стаття 16 “Неправомірне збирання комерційної 

таємниці”; стаття 17 “Неправомірне розголошення комерційної таємниці 

співробітником”; стаття 18 “Схилення співробітника до неправомірного 

розголошення комерційної таємниці”; стаття 19 “Неправомірне використання 

комерційної таємниці”. 

Для більш детального з’ясування державного захисту органами суб’єктів 

господарювання від неправомірного збирання, розголошення та використання 

комерційної таємниці зупинимось на кожній названій статті окремо. 

Стаття 16 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 

передбачає, що “неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається 

добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства 

України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати 

шкоди суб’єкту господарювання (підприємцю)”. 

Слово “неправомірне” у цитованій статті створює великий простір для 

тлумачення, що має вирішальне значення для органів Антимонопольного 

комітету України. Теоретично, у відповідності з цим положенням будь-яке 

збирання відомостей може вважатися неправомірним, якщо воно здійснюється 

без згоди уповноваженої на те особи. У відповідності до німецького 

законодавства збирання відомостей є неправомірним тільки в тому випадку, 

якщо воно здійснюється без отримання на це повноважень “із застосуванням 

технічних засобів” (копіювальна техніка, фотоапарати, телекамери, пристрої для 

прослуховування тощо), “через виготовлення точного відображення таємниці” 

(копії, креслення, передрук, запис на магнітну плівку) або “через виїмку 
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предмета, в якому втілено таємницю” [25]. Це дещо складне формулювання 

показує, що неправомірне збирання охоплює два процеси: по-перше, це метод, 

який є правомірним тільки за згоди уповноваженої на те особи, та факт 

застосування цього методу без отримання на це повноважень чи згоди. 

Тобто якщо законний власник комерційної таємниці вжив належні заходи 

для зберігання інформації в таємниці, то її несанкціоноване “придбання” іншими 

особами-конкурентами варто розглядати органам Антимонопольного комітету 

України як акт недобросовісної конкуренції. Проте придбання працівниками 

інформації з обмеженим доступом, що стосується комерційної або промислової 

діяльності їхнього роботодавця, може бути необхідним для виконання ними 

своїх обов’язків. Подібне придбання не підпадає під дії статті 16 Закону України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції” у тому випадку, якщо воно 

санкціоновано роботодавцем. 

Прийняття власником належних заходів для зберігання інформації в 

таємниці є однією з істотних умов при доведенні органами Антимонопольного 

комітету України акту недобросовісної конкуренції у вигляді неправомірного 

збирання комерційної таємниці. У випадку неприйняття власником комерційної 

таємниці зазначених заходів створюється ситуація для можливого законного 

придбання третьою особою зазначеної комерційної таємниці, навіть і без санкції 

її власника, що не буде вважатися порушенням прав власника [52, с. 55].  

Тому, з метою недопущення збирання комерційної таємниці без згоди її 

власника та забезпечення ефективних правових умов, які будуть сприяти в 

доведенні органами Антимонопольного комітету України факту порушення, 

передбаченого статтею 16 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, кожному власнику комерційної таємниці доцільно, на нашу думку, 

укладати зі своїми співробітниками, яким стає відома комерційна таємниця 

(наприклад, технічний, технологічний чи організаційний досвід підготовки 

програм, комерційні дані про роботу суб’єкта господарювання, відомості про 

внутрішню структуру організації тощо), цивільно-правові договори про 

збереження в таємниці та нерозголошенні зазначених відомостей, які стали 
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відомі цим співробітникам. Крім того, у осіб, що можуть під час контактів з цим 

суб’єктом господарювання (спільна робота, відвідування, бесіди) довідатися, 

навіть випадково, про будь-які відомості, що складають комерційну таємницю, 

варто відбирати розписки про нерозголошення цих відомостей. 

Практика органів Антимонопольного комітету України свідчить про те, що 

відомості, які складають комерційну таємницю, варто передавати (продавати) 

діловим партнерам на основі договорів. У цих договорах доцільно передбачити 

умови про те, що партнер, який одержав таку інформацію, зобов’язаний 

використовувати її конфіденційно, не розголошуючи і не передаючи її іншим 

особам. Однак ситуація щодо укладання таких договорів може ускладнитися, 

якщо контрагентом в договорі буде виступати суб’єкт господарювання, що 

займає монопольне становище на ринку. 

Для максимально ефективного вирішення питання неправомірного збирання 

комерційної таємниці, на нашу думку, слід приділити увагу і поняттю 

“промисловий (комерційний) шпіонаж”. 

Недобросовісні конкуренти нерідко намагаються одержати секретну 

інформацію, використовуючи різні види промислового шпигунства. В сучасному 

українському законодавстві відсутнє визначення промислового шпигунства. Це, 

не зважаючи на те, що зарубіжних країнах цьому поняттю і правовому інституту 

приділяється дуже вагоме місце в законодавстві [25]. 

Розвиток цього правового інституту в Україні дозволить органам 

Антимонопольного комітету України більш повно і правильно зрозуміти методи 

(способи) неправомірного збирання комерційної таємниці, а також зможе 

забезпечити більш ефективний адміністративно-правовий захист суб’єктів 

господарювання від проявів недобросовісної конкуренції. 

Уже зараз багато українських суб’єктів господарювання відчувають 

наслідки промислового шпигунства при зриві укладання угод, планів створення 

регіональних філій, представництв тощо. Продаж великих пакетів акцій одному 

чи кількам інвесторам у випадку придбання конкурентом комерційної таємниці 
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часом призводить до краху навіть найбільш успішних комерційних проектів і до 

втрати самостійності суб’єкта господарювання. 

Промислове шпигунство в умовах ринку являє собою серйозну загрозу 

економічній безпеці суб’єкта господарювання, бо його основною метою є 

завоювання ринків збуту й одержання максимальних прибутків від продажу своєї 

продукції [53, с. 51]. 

Однієї з перших дуже відомих та розповсюджених захисних засобів від 

промислового шпигунства стало створення служб безпеки – як спеціальних 

підрозділів безпосередньо в межах суб’єктів господарювання, так і 

спеціалізованих консультаційних, охоронних фірмах, що володіють 

різноманітними прийомами захисту від цього явища з використанням різних 

технічних засобів. 

У сучасних публікаціях зустрічаються неоднакові визначення промислового 

шпигунства, в яких йдеться в основному про незаконний збір відомостей, що є 

комерційною таємницею, про розкрадення різних економічних секретів: 

технологічних ідей, наукових розробок, нових промислових зразків і матеріалів 

(документів, креслень, зразків продукції, неоформлених патентів, технічних 

проектів), про відомості фінансового (інформація про ціни, доходи, контракти, 

номера рахунків, клієнтів і постачальниках), кадрового й іншого характеру 

(наприклад, про методи реклами, маркетингових досліджень). 

Промислове чи комерційне шпигунство являє собою, як правило, навмисну 

спробу придбання таємної інформації, належну іншій особі. Промислове 

шпигунство може здійснюватися шляхом установлення відносин із законним 

власником із шахрайським наміром схилити останнього до повідомлення 

комерційної таємниці, наприклад, шляхом працевлаштування на роботу до 

законного власника-спільника. Шпигунство може також здійснюватися за 

допомогою пристроїв, що підслуховують, шляхом одержання доступу на 

підприємство з метою розкриття комерційної таємниці і фотографування, а 

також іншими способами. Крім того, воно може здійснюватися шляхом 

одержання незаконного дистанційного доступу до комп’ютерного досьє і баз 



  

73 

даних. Факт, що промислове шпигунство є, як правило, карним злочином, не 

виключає того, що ті самі акти можуть бути визнані органами 

Антимонопольного комітету України й актами недобросовісної конкуренції. 

В останні роки в Україні помітні незначні тенденції в сфері розвитку 

законодавчої бази; сподіваємось, що зазначені тенденції торкнуться і розвитку, 

так необхідного в наш час законодавства про інформацію, що має важливе 

значення при забезпеченні органами Антимонопольного комітету України 

адміністративно-правового захисту суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції. 

Статті 17 та 18 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” регулюють розкриття таємних відомостей особою, якої ці відомості 

були довірені у встановленому порядку чи якій вони стали відомі у зв’язку з 

виконанням своїх службових обов’язків (стаття 17) або про схилення особи до 

розголошення комерційної таємниці (стаття 18). 

Як тільки цінна таємна інформація розкривається (поширюється) 

громадськості без згоди законного власника, останній ризикує втратити 

економічну вигоду від інформації як у плані її ліцензійної, так і її конкурентної 

вартості. В теорії під поняттям розкриття (поширювання) інформації, як правило, 

розуміють повідомлення її третій особі (без зазначення її кількості). Згідно з 

пунктом 3 Постанови Пленуму Верховного Суду України “Про застосування 

судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації 

громадян та організацій” від 28.09.90 № 7 [54], зі змінами, “під поширенням 

відомостей слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, 

телебаченню, з використанням інших засобів масової інформації, викладення в 

характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам, повідомлення в 

публічних виступах, а також в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б 

одній людині” [55, с. 86]. Отже, поширення відомостей, що становлять 

комерційну таємницю, громадськості може відбутися в результаті 

опублікування, наприклад, у засобах масової інформації або на виставках. Воно 

може також полягати в повідомленні інформації іншій особі, яка зберігаючи її в 
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таємниці, сама скористується нею без згоди законного власника. Подібне 

повідомлення інформації необов’язково повинне здійснюватися в обмін на 

одержання фінансової або іншої винагороди. 

Як правило, колишні працівники (фірм, підприємств тощо) мають право 

використовувати або застосовувати з метою одержання заробітку на життя будь-

яку кваліфікацію, досвід або знання, що вони могли одержати на попередньому 

місці роботи [20, с. 118]. Проте працівник повинен виявляти добросовісність 

щодо свого роботодавця доти, доки він працює у нього, а також не 

використовувати і не поширювати після свого звільнення комерційну таємницю 

відносно справ, з якими він був обізнаний за час своєї попередньої роботи.  

За загальним визнанням, важко провести межу між законним використанням 

кваліфікації, знань і досвіду, придбаних за час роботи, і недобросовісним 

розкриттям або використанням таємної інформації колишнього роботодавця, 

хоча в контрактах про наймання можуть передбачатися спеціальні умови. Проте 

у тих випадках, коли поведінка працівника пов’язана з порушенням контракту, 

порушенням зобов’язань про конфіденційність, з крадіжкою, присвоєнням або 

розтратою майна, з промисловим шпигунством або вступом у змову з 

конкурентом, розкриття або використання ним інформації є безумовно 

незаконною, та вона повинна, при наявності відповідної доказової бази, 

визнаватися органами Антимонопольного комітету України актом 

недобросовісної конкуренції. 

Трудові договори часто містять спеціальні положення, що забороняють 

розголошення ділової або комерційної таємниці, проте ці положення, як і 

зобов’язання утримуватися від конкуренції, не можуть бути перешкодою для 

вільного ведення комерційної діяльності і, отже, не повинні обмежувати 

професійні можливості працівника у майбутньому. Зобов’язання, що випливають 

із відносин між роботодавцем і працівником, можуть виникати на підставі норм 

кримінального, цивільного і трудового права. Так, стаття 237 Кримінального 

кодексу Нідерландів кваліфікує розголошення комерційної таємниці комерсанта 

його працівником як правопорушення, а стаття 2622 Цивільного кодексу Італії 
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забороняє розголошення комерційної таємниці президентами, директорами або 

ревізорами компанії, незалежно від юридичної форми останньої. Положення 

такого типу є суттєво важливими в тих випадках, коли працівник не 

зобов’язаний зберігати таємницю на підставі договірних зобов’язань або ж коли 

колишній службовець використовує інформацію не з метою конкуренції. Якщо 

колишній службовець може вважатися конкурентом свого колишнього 

роботодавця (наприклад, коли він створив підприємство в тій же сфері 

діяльності) розкриття конфіденційної інформації, як правило, є актом 

недобросовісної конкуренції. Очевидно, що, наприклад, переманювання клієнтів 

свого колишнього роботодавця буде кваліфікуватися органами 

Антимонопольного комітету України як недобросовісність, особливо якщо 

працівник використав списки клієнтів або внутрішню ділову документацію для 

підготовки вигідних пропозицій. Коли колишній службовець використовує 

комерційну таємницю свого колишнього роботодавця про діяльність його 

клієнтів з метою переманювання їх до себе, можна говорити також про 

неправомірне використання комерційної таємниці [45, с. 52]. 

Вищенаведені приклади можливих стосунків між колишнім службовцем та 

колишнім роботодавцем дають, на нашу думку, можливість визначити один із 

критеріїв акту недобросовісної конкуренції у зазначених ситуаціях. Так, під час 

визначення органами Антимонопольного комітету України акту недобросовісної 

конкуренції в діях колишнього службовця стосовно колишнього роботодавця у 

результаті створення першим власного підприємства у секторі, де працює 

колишній роботодавець, слід враховувати ступінь зловживання довірою з боку 

колишнього службовця. Наявність факту зловживання довірою з боку 

колишнього службовця є, на нашу думку, підставою для органів 

Антимонопольного комітету України визнати такі дії колишнього службовця 

актом недобросовісної конкуренції. Одночасно слід зазначити, що у зв’язку з 

складністю проведення межі між законним використанням кваліфікації, знань і 

досвіду, придбаних за час роботи, і недобросовісним розкриттям або 

використанням комерційної таємної інформації колишнього роботодавця, при 
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аналізі кожного схожого випадку на наявність в ньому ознак недобросовісної 

конкуренції органам Антимонопольного комітету України слід уважно приділяти 

увагу всім конкретним обставинам справи. 

Розкриття або використання таємної інформації особою, що придбала цю 

інформацію в результаті законної комерційної справи із законним власником, не 

може розглядатися органами Антимонопольного комітету України як акт 

недобросовісної конкуренції, якщо розкриття або використання здійснюється без 

порушення контракту (наприклад, якщо в контракті нічого не зазначено з цього 

приводу). Як правило, якщо розкриття або використання було здійснено 

добросовісним способом, законний власник прийняв, очевидно, недостатні 

заходи для зберігання інформації в таємниці, і не може в цьому випадку 

пред’являти претензію щодо акту недобросовісної конкуренції. 

Несанкціоноване розкриття може полягати в опублікуванні інформації або її 

передачі іншим особам, наприклад, для дослідницьких цілей. Подібне розкриття 

варто вважати актом недобросовісної конкуренції незалежно від того, чи 

одержує особа, що розкрило цю інформацію, які-небудь фінансові винагороди за 

це розкриття. 

Розголошення комерційної таємниці не вважається недобросовісною 

конкуренцією в тих випадках, коли вже були прийняті заходи для забезпечення 

того, щоб ці дані охоронялися від недобросовісного комерційного використання.  

Розкриття, придбання або використання таємної інформації може, 

зрозуміло, являти інтерес для осіб, що не мають доступу до неї. Зокрема, у 

конкурентів може з’явитися бажання схилити працівника або колишнього 

працівника законного власника до розкриття інформації, наприклад, шляхом 

порушення його договірних зобов’язань перед законним власником. Подібне 

схилення нерідко супроводжується актом недозволеного переманювання цього 

працівника для використання його знань, які він отримав у період роботи на 

суб’єкта господарювання-конкурента, що може також вважатися органами 

Антимонопольного комітету України актом недобросовісної конкуренції. 
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Врешті-решт, стаття 19 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” забороняє використання комерційних таємниць, які були 

неправомірно зібрані визначеним в статтях 16-18 даного закону шляхом. 

Як правило, таємна інформація “використовується” шляхом її застосування, 

наприклад, у виробничому процесі. Її можна також використовувати іншими 

шляхами для підтримки виробничої або комерційної діяльності суб’єкта 

господарювання. 

Вищезгадані статті Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” нічого не говорять про те, з якою метою відбувається збирання або 

використання комерційної таємниці. Як правило, це відбувається в інтересах 

конкуренції, для покращання конкурентної ситуації суб’єкта господарювання, 

який займається збиранням цих відомостей, або третьої особи. Але можна собі 

уявити також і ситуацію, коли наноситься шкода суб’єкту господарювання, про 

комерційну таємницю якого йдеться. Текст цих статей не виключає і такого 

тлумачення. 

Зміст статей 16-19 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, які визначають певні форми недобросовісної конкуренції, 

охоплюється генеральним положенням статті 1 цього Закону. Тому у разі, якщо 

конкурентні дії визнаються недобросовісними, але дія зазначених статей на них 

не поширюються, вони повинні переслідуватися органами Антимонопольного 

комітету України у відповідності з генеральним положенням частини 1 статті 1 

Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”. 

Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” забороняє не 

тільки придбання відповідної інформації незаконними методами, але і її 

використання та розголошення. Отже, порушник, навіть у разі відшкодування 

власнику комерційної таємниці збитків, заподіяних внаслідок вчинення дій, 

визначених Законом України “Про захист від недобросовісної конкуренції” як 

недобросовісна конкуренція, не має право використовувати цю інформацію в 

будь-яких цілях без згоди власника або уповноваженої особи. 
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Важливим прогресивним кроком в цьому напрямку повинне стати 

прийняття Верховною Радою України Закону України “Про комерційну 

таємницю”. 

 

2.3. Діагностика стану розвитку конкурентного середовища України та 

державного захисту від недобросовісної конкуренції 

 

Показником, який відображає структурні передумови конкуренції в 

національній економіці України, є частка підприємств, що діють на ринках 4 

різних типів, у загальному обсязі реалізованої продукції. Згідно з даними 

організованих Антимонопольним комітетом наукових досліджень на початок 

2019 року, суб’єкти господарювання, що діяли на ринках, де структурні 

обмеження конкуренції відсутні, реалізовували 45,7 відсотка загального обсягу 

товарів, робіт, послуг, на ринках з олігопольною структурою – 16,9 відсотка, на 

ринках з домінуванням однієї фірми – 29,9 відсотка, на ринках, де структурні 

передумови конкуренції повністю відсутні – 7,5 відсотка продукції (рис 2.1). 

 

Рис. 2.1. Структурні передумови конкуренції на товарних ринках України 

на початок 2019 року [25] 
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Сукупний рівень концентрації у промисловості України залишався досить 

високим: 10 найбільших підприємств забезпечували 22 відсотки загального 

обсягу реалізованої продукції, а 100 найбільших – 58,5 відсотка.  

У 2018 році Комітетом розглянуто 453 заяви про надання дозволу на 

концентрацію суб’єктів господарювання (у 2017 році – 602 заяви). За підсумками 

розгляду заяв і справ про концентрацію у 447 випадках надано дозвіл Комітету 

на економічну концентрацію, у 6 випадках закрито розгляд без прийняття 

рішення по суті (табл. 2.1). Найбільш поширеними видами концентрації суб’єктів 

господарювання, на які Комітет протягом 2018 року надав дозвіл, як і в 

попередні роки, були придбання акцій (часток, паїв) – 72,7 % загальної кількості, 

набуття контролю в інших формах – 20,6 % та спільне створення суб’єкта 

господарювання – 3,4 %.  

Таблиця 2.1  

Розподіл наданих дозволів на концентрацію суб’єктів господарювання за 

видами [25] 

 

 

Найпопулярнішим ринком серед наданих Комітетом дозволів на 

концентрацію є ринок сільськогосподарської продукції, що становить 24,2 % 

(108 дозволів) від загальної частки наданих дозволів, а також ринки хімічних 

речовин і хімічної продукції, що становить 22,1 % (99 дозволів), та ринок 

фінансової та страхової діяльності, який становить 7,8 % (35 дозволів). 
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Можливості позитивних, з точки зору передумов розвитку конкуренції, 

змін у структурі товарних ринків за сучасних умов пов’язані насамперед із 

вступом на товарні ринки нових суб’єктів господарювання. Показником, що 

відображає інтенсивність такого вступу, є норма входження в ринок та норма 

виходу з ринку суб’єктів господарювання.  

У 2018 році спостерігалося зменшення показника норми входження нових 

суб’єктів господарювання на товарні ринки України порівняно з попередніми 

роками: він становив 3,31, і був найнижчим, починаючи з 2009 року (у 2009 році 

– 4,58, у 2012 – 4,53, у 2015 – 4,6, у 2018 – 3,76). При цьому, спостерігаються 

істотні відмінності норми входження як у галузевому розрізі, що об’єктивно 

обумовлено технологічними та економічними чинниками, так і в регіональному. 

Так, найнижчі показники норми входження в 2018 році мали місце у 

Тернопільській (2,48), Миколаївській (2,5), Запорізькій областях (2,53), найвищі 

– у м. Києві (4,73), Київській (4,13) та Закарпатській (3,73) областях [25]. 

Показником, що характеризує інтенсивність конкуренції на товарних 

ринках, є норма виходу, яка розраховується як кількість економічних суб’єктів 

господарювання, що припинили діяльність протягом звітного періоду, до 

кількості економічних агентів, що існували на початок звітного періоду. Крім 

того, від легкості виходу з ринку залежить його привабливість, що є чинником 

впливу на вступ нових учасників на відповідні ринки. Цей показник у 2018 році 

також виявився найнижчим за останні 5 років (у 2009 році – 2,15, у 2012 – 1,66, у 

2015 – 2,37, у 2018 – 1,53) [25].  

Отже, з точки зору тенденцій розвитку структурних передумов конкуренції 

на товарних ринках України 2018 рік був у цілому несприятливим. 

На сьогодні одним із найбільш поширених видів недобросовісних дій, які 

вчиняються з метою досягнення неправомірних переваг у конкуренції, є 

поширення інформації, що вводить в оману. Порушення цього виду становили 85 

відсотків від загальної кількості порушень у вигляді недобросовісної конкуренції 

суб’єктів господарювання (рис 2.2). 
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Рис. 2.2. Структура порушень у вигляді недобросовісної конкуренції у 2018 

році [25] 

 За 2018 рік органами Антимонопольного комітету України було 168 

порушень Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Із них – 

53 порушення у вигляді недобросовісної конкуренції, стосовно яких Комітетом 

прийнято рішення про накладення штрафних санкцій, та 115 – дій, що містили 

ознаки таких порушень, які було припинено відповідно до наданих органами 

Комітету рекомендацій суб'єктам господарювання. [25]. 

Найбільша частина порушень припадає на АПК (рис. 2.3). АМКУ проводив 

дослідження щодо наявності в діях суб’єктів господарювання ознак порушення 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції під час використання у 

своїй господарській діяльності позначень «еко», «eco»,«екологічний», 

«органічний», «органік», «organic» тощо. 

Під час проведення досліджень АМКУ направлено до суб’єктів 

господарювання більше ніж 70 вимог про надання інформації. Якщо на етикетці 

(упаковці) продукції буде зазначено неправдиву інформацію шляхом нанесення 

написів «еко», «органік» тощо, яка зазвичай дорожча від звичайної 

(неорганічної, неекологічної), без належного підтвердження, це може вплинути 
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на наміри споживачів стосовно придбання продукції суб’єкта господарювання 

саме як продукції, що має відповідні органічні/екологічні властивості. 

 

Рис 2.3. Структура порушень у розрізі ринків 

 

Отже, такі дії суб’єктів господарювання можуть містити ознаки 

порушення, передбаченого ст. 151 Закону України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення на етикетках (упаковках) 

продукції інформації, яка є неправдивою через спосіб її викладення, що може 

ввести в оману споживачів щодо її характеристик. 

Проблематика цього питання полягає в тому, що чинним законодавством 

України у сфері виробництва та реалізації екологічної та органічної продукції 

забороняється суб’єкту господарювання без дотримання відповідних умов (а 

саме, без проходження оцінки відповідності виробництва екологічної чи 

органічної продукції (сировини) в акредитованому, відповідно до законодавства 

України, органі з оцінки відповідності, отримання сертифіката відповідності) 

здійснювати виробництво та/або реалізацію продукції, яка маркується 

позначеннями «еко», «органік» тощо. 

У той же час ряд суб’єктів господарювання, під час виробництва та 

реалізації своєї продукції, використовують позначення «еко», «органік» тощо, не 
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маючи жодних сертифікатів, дозвільних документів, які видані уповноваженими 

на те органами та які підтверджують, що їх продукція дійсно відповідає 

властивостям екологічної чи органічної продукції. 

З наявної інформації, на початок 2019 року до Реєстру виробників 

органічної продукції (сировини) не включено жодного суб’єкта господарювання 

та встановлено фактичну відсутність такого реєстру. 

Також викликає сумнів наявність у продукції, яка маркується 

позначеннями «органічний», «органік», «organic» тощо, дійсно органічних 

властивостей (вироблена без застосування хімічних добрив, пестицидів, 

генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо). 
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РОЗДІЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД СИТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО ЗАХИСТУ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  

 

 

3.1. Основні напрями вдосконалення охорони органами державної 

влади промислової власності 

 

Міжнародним співтовариством право на захист від недобросовісної 

конкуренції було визнано складовою частиною права промислової власності, 

зокрема, у рамках Паризької конвенції “Про охорону промислової власності” [3] 

шляхом введення до неї статті 1, що включає припинення недобросовісної 

конкуренції до об’єктів охорони промислової власності, та статті 10 bis, що 

зобов’язує забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції та 

містить визначення і заборону деяких форм недобросовісної конкуренції. 

На перший погляд може здатися, що промислова власність і конкуренція 

знаходяться в прямому протиріччі між собою: права промислової власності – це 

виключні права на невловимі предмети: наприклад, на технічні рішення, що є 

винаходом, у випадку патентів; чи на особливе позначення на товарах; або для 

послуг, у випадку зі знаком для товарів і послуг (надалі – товарний знак). Права 

промислової власності – це узаконені монополії, вони є протилежністю вільній 

конкуренції, що захищається органами Антимонопольного комітету України. 

Однак насправді, ці системи не суперечливі [56, с. 8]. І антимонопольні 

закони, і закони про охорону промислової власності служать одній цілі – 

виробництву великої кількості якнайкращих товарів і послуг для споживачів. 

Надання прав власникам об’єктів промислової власності дозволяє підвищити 

стимули для інвестицій у дослідження і розробки, що ведуть до створення нових 

товарів, кращих товарів і до росту новацій. Новаторство також є першорядним 

чинником посилення конкуренції, бо забезпечує вихід на зайняті ринки і змушує 
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суб’єктів господарювання (підприємців) із завойованими позиціями займатися 

новаторством для захисту від нових конкурентів. 

По суті, промислова власність – одна з найважливіших складових науково-

технічного прогресу, що стимулює перенесення результатів науково-дослідної, 

проектно-конструкторської та іншої дослідницької діяльності в сферу 

виробництва, з яким, як правило, і пов’язані успіхи і провали економічного 

розвитку суспільства [57, с. 2]. 

Крім того, у ринковій економіці об’єкти промислової власності, як і будь-

який інший товар, знаходяться в умовах конкуренції. Тут на сцену виступає 

антимонопольне законодавство, яке інтегрує систему промислової власності в 

умовах ринкової економіки. Отже, законодавство про охорону промислової 

власності перетворює інтелектуальний продукт у продавані товари, а 

антимонопольне законодавство засвідчує, що вони продаються в умовах 

конкуренції. 

Конкуренція має потребу в правах промислової власності, а права 

промислової власності повинні здійснюватися в умовах конкуренції, тому 

антимонопольне законодавство і законодавство про охорону промислової 

власності, приречені, у кращому розумінні цього слова, на взаємодію між собою 

для адекватного правового регулювання відносин, які пов’язані, зокрема з 

охороною об’єктів промислової власності від проявів недобросовісної 

конкуренції. 

В умовах конкуренції серед об’єктів промислової власності помітнішу роль 

відіграють товарні знаки. Товарний знак – це позначення, яке покликане 

відрізнити товари або послуги одного суб’єкта господарювання від ідентичних 

чи схожих товарів або послуг іншого суб’єкта господарювання. Для того щоб 

повною мірою виконувати цю функцію, товарний знак повинен бути 

дистинктивним, тобто мати такі відмінні риси, за якими споживач одразу зможе 

ідентифікувати товар як продукцію певного суб’єкта господарювання [58, с. 

184]. 
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Світовий досвід свідчить, що в переважній більшості випадків неправомірне 

використання товарного знака є актом недобросовісної конкуренції. При цьому 

переслідується цілком визначена мета: будь-якими засобами, у тому числі 

протиправними, розширити продаж товарів [59, с. 25]. Саме під чужим товарним 

знаком, частіше, ніж просто під чужим фірмовим найменуванням, працюють 

заповзятливі ділки і ловкачі [60, с. 7]. Чим відоміший знак, тим більше спокуси у 

деяких суб’єктів господарювання використовувати його на своїх товарах з метою 

швидкої наживи і просування своїх (часто неякісних) товарів на ринку. 

Сьогодні надання правової охорони товарним знакам в Україні здійснюється 

відповідно до положень національного законодавства і міжнародних договорів, 

учасницею яких є Україна. Національне законодавство представлене, 

насамперед, спеціальним Законом України “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг”, Законом України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, а 

також деякими підзаконними нормативно-правовими актами. Серед 

міжнародних договорів можна виділити Паризьку конвенцію “Про охорону 

промислової власності” (надалі – Паризька конвенція). 

У силу спеціального Закону України “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг” [61] правова охорона товарного знака в Україні надається на 

основі його державної реєстрації і спрямована на захист права власності на 

товарний знак. Власник, який користується правом власності на товарний знак, 

має виключне право користатися і розпоряджатися товарним знаком, а також 

забороняти його використання третім особам. 

Право на товарний знак представляє комплекс виключних прав дозвільного і 

заборонного характеру, встановлюваних самим власником (ліцензійний договір) 

і нормативно-правовими актами. Порушення цих прав, відповідно до частини 1 

статті 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” 

вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 
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У нашій державі відповідальність за порушення прав власника свідоцтва на 

товарний знак або уповноваженої ним особи, як правило, виникає на підставі 

двох нормативно-правових актів – Закону України “Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг” та Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, в залежності від переслідуваної порушником мети.  

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг” компетенцією для прийняття рішення щодо порушення прав 

власників товарних знаків наділено суди. Тобто суди приймають рішення про те, 

чи порушується законодавство про товарні знаки. Але, якщо порушення 

відбувається у конкуренції, тобто якщо порушник використовує товарний знак, 

не маючи для цього повноважень (для того, щоб, наприклад, використати з 

власною метою в конкуренції добру репутацію власника товарного знака, при 

чому це робиться так, що люди вважають, нібито запропоновані ним товари є 

якісними товарами власника товарного знака) тоді, на нашу думку, має місце і 

порушення статті 4 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”. Органи Антимонопольного комітету України можуть розслідувати 

це порушення незалежно від того, чи ведеться одночасно розгляд справи у 

відповідному суді, бо законодавство про товарні знаки не виключає можливості 

застосування Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції”.  

У такому випадку органи Антимонопольного комітету України не можуть 

установити, чи має місце порушення права власності на товарний знак, але вони 

можуть встановити, що третя особа використовує товарний знак без дозволу 

власника (уповноваженої особи), для того щоб викликати змішування свого 

товару з товаром законного власника. Така ж сама проблема існує щодо захисту 

промислового зразка. Так, згідно зі статтею 27 Закону України “Про охорону 

прав на промислові зразки” рішення у справах про захист промислового зразка 

приймає суд. 

Стаття 4 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 

регулює неправомірне використання позначень будь-якого типу, у тому числі 

знака для товарів і послуг, з метою захисту суб’єкта господарювання 
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(підприємця) від неправомірного використання або ж експлуатації його ділової 

репутації. 

Практика органів Антимонопольного комітету України свідчить про те, що 

існує дві основні форми неправомірного використання доброї 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. Коли йдеться про введення в оману щодо місця 

походження або ж про змішування товару, однозначно зрозуміло, що при цьому 

повинне відбуватися перенесення очікувань споживачами високої якості з 

оригінального товару на інший, для якого протиправно використовується 

товарний знак. Введення в оману – це не об’єктивна даність, а потенціал, 

реалізація якого залежить від сприйняття споживачів [62, с. 25]. 

У другому випадку використовується позитивна репутація чужого товару 

для просування власного. Чужі досягнення використовуються як засіб для 

реклами власних. Власний товар просувається за рахунок того, що він 

пов’язується з чужим товаром, і таким чином використовується його добра 

репутація для досягнення власної економічної мети. Тобто, чужий товар без 

копіювання використовується в якості рушійної сили для власного товару. 

Обидві основні форми охоплюють усі комерційні позначення будь-якого 

типу. Позначення, до яких, згідно з Законом України “Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг”, відносяться і знак для товарів та послуг, служать для 

позначення суб’єкта господарювання в цілому або ж місця походження товару чи 

послуги певного суб’єкта господарювання та для відрізнення, таким чином, від 

інших суб’єктів господарювання або товарів іншого походження. Економічне 

розуміння позначення, в тому числі і товарного знака, як правило, полягає у 

виділенні товарів чи послуг особливо високої якості чи таких, що наділені 
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особливими властивостями, метою чого є існування попиту з боку споживача на 

ці товари чи послуги в майбутньому. 

Право на позначення може спиратися на формальну реєстрацію, або на 

речову причину використання чи авторитету. При цьому право на товарний знак 

є формальним правом; його захист щодо третіх осіб спирається на реєстрацію. І 

навпаки, право на спеціальне комерційне позначення має речову природу. 

Слід звернути увагу на те, що пріоритет на використання, визначення якого 

відсутнє в українському законодавстві, не слід ототожнювати з пріоритетом, 

який прописаний у статті 9 Закону України “Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг”, оскільки останній, на нашу думку, не завжди може відповідати 

наведеним вище критеріям відомості. В той час як для пріоритету на 

використання такі критерії відомості є обов’язковими. 

Визнання органами Антимонопольного комітету України пріоритету на 

використання сприяє вирішенню питання про те, чи існує небезпека змішування. 

Доведення органами Антимонопольного комітету України фактичного 

змішування діяльності необов’язкове. Достатньо встановити ризик (загрозу) 

такого змішування. Ймовірність змішування передбачає можливість викликати у 

споживачів враження організаційного чи економічного зв’язку між порушником 

та власником (уповноваженою особою). 

Товарні знаки не повинні бути однаковими в усіх деталях. Достатньо, якщо 

вони настільки подібні, що принаймні поверховий погляд, який покладається на 

загальне враження та не перевіряє всіх деталей, може їх переплутати. Тому 

врахованими при цьому мають бути: подібність товарних знаків та позначених 

товарів (послуг), подібність сфер діяльності суб’єктів господарювання, а також, 

якщо їх діяльність здійснюється на географічно обмеженій території, географічна 

відстань і ступінь відомості позначень, тип, обсяги та строки їх використання. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на різних 

географічних територіях чи з різними типами товарів, можуть, з точки зору 

законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, використовувати ті ж 

самі або подібні товарні знаки, позначення, тому що в цьому випадку не виникає 

небезпеки змішування. 
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Подібність позначення з чужим товарним знаком до ступеня змішування є 

одним з основних моментів доведення органами Антимонопольного комітету 

України акту недобросовісної конкуренції при неправомірному використанні в 

підприємницькій діяльності чужого знака для товарів і послуг. 

Сутність встановлення ступеня змішування полягає, насамперед, у 

встановленні органами Антимонопольного комітету України відсутності 

розпізнавальних здібностей у позначень, заявлених як товарний знак. 

Аналізуючи організаційно-правовий захист органами Антимонопольного 

комітету України знака для товарів і послуг від незаконного його використання, 

не можна не зупинитися на проблемі “дилюції” (послаблення товарного знака), 

яка на сьогоднішній день залишається ще не вирішеною на законодавчому рівні 

[63, с. 17]. 

Дилюція має місце тоді, коли певний підприємець без дозволу 

уповноваженої на те особи використовує товарний знак іншого суб’єкта 

господарювання, причому щодо не конкуруючих товарів і послуг. Іншими 

словами, сильний чужий товарний знак порушники “ліплять” на такі свої товари, 

для яких його власник цей товарний знак не використовував і/чи не реєстрував. 

Дилюція є одним із видів порушення товарного знака, коли порушник 

використовує “сильний” товарний знак конкурента з метою, яка шкодить іміджу 

чи послабляє розрізняльну здатність згаданого товарного знака [64, с. 177]. 

Термін послаблення розрізняльної здатності у законодавстві Сполучених 

Штатів Америки визначається як зниження здатності товарного знака 

ідентифікувати та розрізняти товари і послуги, незалежно від наявності 

конкуренції між власником товарного знака та іншими особами [65, с. 46]. 

Таке послаблення може призвести до того, що товарні знаки стають 

загальновживаними як позначення товарів певного виду і втрачають свою 

розрізняльну здатність для споживачів унаслідок незалежного один від одного 

неодноразового застосування різними суб’єктами господарювання для одного і 

того самого товару чи для товару такого самого виду. Це, в свою чергу, 

відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту 
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України від 28 липня 1995 року № 116 (в редакції наказу № 72 від 20.08.97) [66], 

є підставою для відмови у наданні такому позначенню правової охорони як 

товарному знаку. У цьому випадку, згідно зі статтею 18 Закону України “Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг”, дія свідоцтва припиняється за 

рішенням суду у зв’язку з перетворенням товарного знака в позначення, що 

стало загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду після дати 

подання заявки. 

В Україні чинним законодавством не передбачені основні критерії, 

врахування яких є обов’язковим для визначення товарного знака 

загальновідомим (добре відомим). Зазначене, на нашу думку, створює умови для 

можливого необ’єктивного визначення товарного знака загальновідомим, що є 

неприпустимим. 

Для вирішення зазначеної проблеми, на нашу думку, потрібно розробити 

методику оцінки загальновідомих товарних знаків, куди необхідно, зокрема, 

включити такі основні, обов’язкові критерії, як: відомість у відповідних колах 

суспільства, визначення якості продукції, час існування і становище на ринку, 

обсяги продажів, кількість фінансових засобів, вкладених у рекламу товарного 

знака тощо. Крім того, при розробці методики оцінки загальновідомих товарних 

знаків, компетентним відомствам слід звернути увагу на рекомендації 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (надалі – ВОІВ) щодо 

визначення загальновідомого товарного знака. 

Ці рекомендації були розроблені протягом 1995 року на засіданнях Комітету 

експертів ВОІВ, у яких брали участь більше 60 країн. Рекомендації виявилися 

першим конкретним вираженням політики ВОІВ. Рекомендації були розроблені 

так, що б враховувалися загальні принципи гармонізації в міжнародному 

масштабі. 

ВОІВ рекомендував усім компетентним відомствам для визначення, чи є 

товарний знак загальновідомим, виходити з таких критеріїв: 

– по-перше, ступінь популярності товарного знака для певного кола осіб. 

Іншими словами, питання про те, є чи не є товарний знак загальновідомим, 

повинне зважуватися специфічним, визначеним колом людей, зацікавлених у 
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товарах чи послугах з цим товарним знаком. Ступінь популярності товарного 

знака може бути визначений за допомогою анкетування споживачів чи 

опитування суспільної думки; 

– по-друге, тривалість, широта і географічна територія використання 

товарного знака. Цей критерій є вказівкою, що має велике значення, якщо 

товарний знак вважається загальновідомим для певного кола осіб; 

– по-третє, тривалість, широта і географічна територія “просування” 

товарного знака, включаючи рекламу, виставки тощо; 

– по-четверте, тривалість і географічна область реєстрації чи заявки на 

реєстрацію товарного знака. Індикатором загальновідомості товарного знака 

може стати кількість реєстрацій, отриманих для товарного знака в усьому світі; 

– по-п’яте, ступінь пізнавальності компетентним відомством товарного 

знака; 

– і, нарешті, шостим, останнім критерієм визначена економічна цінність 

товарного знака [67, с. 7]. 

Охорона загальновідомих знаків для товарів і послуг, на відміну від 

звичайних, тобто не загальновідомих товарних знаків має свою специфіку, яка 

полягає у пільговому, підвищеному обсязі правової охорони; в усякому разі 

такий принцип застосовується у зарубіжних країнах [68]. 

Цей принцип спрямовується проти послаблення пізнавальної функції 

загальновідомого товарного знака і діє навіть у тих випадках, коли 

правопорушник використовує його для товарів інших, ніж тих, для яких 

застосовується загальновідомий товарний знак. 

Отже, в Україні органи Антимонопольного комітету України повинні 

надавати правову охорону фірмовим найменуванням навіть і без їхньої 

реєстрації. Відповідно реєстрація також не потрібна і для виникнення 

виключного права. Реєстрація фірмового найменування лише повинна допомогти 

підприємцю, при виникненні колізії, довести органам Антимонопольного 

комітету України факт, що пріоритет на використання фірмового найменування 

належить саме йому. Реєстрація фірмового найменування повинна мати для 

органів Антимонопольного комітету України засвідчуваний характер, що буде 
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цілком відповідати вимогам Паризької конвенції “Про охорону промислової 

власності”. 

Підводячи підсумок сказаному, варто констатувати, що відносини між 

промисловою власністю і конкуренцією дуже делікатні. Подібно всім діючим 

відносинам, вони передбачають взаємоповагу. Одні потреби необхідно 

погоджувати з іншими. Нові досягнення в маркетингу і технології вимагають 

постійного перегляду цього балансу. Навіть країнам зі сталою системою 

промислової власності та антимонопольною системою важко відповідати на цей 

виклик. Однак глобалізація використання промислової власності переміщає 

проблему на міжнародний рівень, де баланс у даний момент ніяк не 

гарантується. Зараз усе знаходиться в руках окремих країн чи регіональних 

організацій, тому Україна повинна знайти правильний баланс між інтересами 

охорони промислової власності і розвитком конкуренції. Україна повинна 

співробітничати з іншими країнами, їхня допомога буде сприяти створенню 

надійних механізмів адміністративно-правового забезпечення захисту органами 

Антимонопольного комітету України об’єктів промислової власності від 

недобросовісного їх використання у підприємницькій діяльності. 

Запровадження вищенаведених механізмів захисту права на фірмове 

найменування та використання органами Антимонопольного комітету України, 

зокрема, принципу випереджального використання, з урахуванням ступеня 

відомості, який має фірмове найменування та товарний знак, на нашу думку, 

створить умови для розвитку добросовісної конкуренції і зменшить кількість 

порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. 

 

3.2. Удосконалення діяльності державних органів з контролю за 

дотриманням законодавства про рекламу 

 

У нових реаліях ХХ століття, з розвитком інформаційних технологій, 

реклама стало відігравати значну роль в еволюції суспільства і держави. Вона 

торкнулася серцевини ринкової економіки – конкуренції. 
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Реклама стала важливим інструментом розвитку конкуренції, бо вона 

зачіпає та впливає на інтереси мільйонів людей, оскільки дії окремих 

індивідуумів, як споживачів, почали все більш залежати від одержаних 

відомостей про певний товар, роботу та послугу [69, с. 48]. Реклама як 

економічна категорія почала займати двояке становище: з одного боку, вона 

стала інфраструктурним елементом ринку, а з іншого – сферою 

підприємницькою діяльності, яка потребує впорядкування.  

Активізація процесів розвитку рекламної діяльності, підвищення ролі та 

значення реклами в конкуренції при збуті товарів обумовили настільки ж 

активне народження нової форми недобросовісної поведінки на ринку [70, с. 55] 

у вигляді недобросовісної реклами, яка внаслідок неточності, недостовірності, 

двозначності, перебільшення, умовчання тощо вводила або могла ввести в оману 

споживачів реклами, завдати шкоди конкуренції та державі. 

Поширення такої реклами суб’єктами господарювання, як правило, 

здійснювалось з метою придбання необґрунтованих переваг у підприємницькій 

діяльності, заподіяння збитків іншим суб’єктам господарювання-конкурентам, 

завдання шкоди їхній діловій репутації. 

Недобросовісна реклама руйнувала основні засади суспільства та механізми 

ринкової економіки, тому кожна держава залишала за собою право захисту від 

потенційно шкідливої реклами, недобросовісних дій, до яких могли схилитися 

деякі продавці товарів, спотворюючи конкуренцію. Суб’єкт господарювання 

(підприємець), що порушував сталі у підприємницькій діяльності правила, 

торгові та інші чесні звичаї, тим самим, як правило, отримував переваги в 

конкурентній боротьбі. Це дозволяє йому одержати перемогу над 

законослухняними, сумлінними суперниками-конкурентами [63, с. 124]. 

Правове регулювання реклами в Україні, що з самого початку було націлене 

на забезпечення споживачів точною інформацією про товари і послуги, які вони 

купують та на запобігання, припинення недобросовісної реклами, яка може 

зашкодити як майновим, так і немайновим правам (честі, гідності, діловій 

репутації) громадян та юридичних осіб, суспільним інтересам, на перших етапах 
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формувалось шляхом закріплення окремих положень у різних нормативно-

правових актах. 

Першим спеціальним актом законодавства в Україні у сфері регулювання 

рекламної діяльності можна справедливо вважати Указ Президента України “Про 

заходи щодо запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” від 5 грудня 

1994 року, основною метою якого стало впорядкування рекламної діяльності, 

створення сприятливих умов для функціонування товарних ринків, запобігання 

недобросовісній конкуренції в сфері реклами та забезпечення захисту прав, 

інтересів громадян, підприємців та держави. 

По суті, прийняття Указу Президента “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення” [38] (надалі – Указ) створило 

правовий фундамент для формування в Україні законодавства про рекламу. Указ 

став спеціальним правовим актом загальнодержавного значення в сфері 

регулювання рекламної діяльності, який ввів недобросовісну рекламу в 

концептуальні основи недобросовісної конкуренції та створив умови не тільки 

для припинення проявів недобросовісної реклами у засобах масової інформації, 

але і визначив сутність її брехливої природи, яка виявлялась у неточності, 

недостовірності, двозначності, перебільшенні, умовчанні, порушенні вимог щодо 

часу, місця і способу поширення, а це, зрештою, вводило чи могло ввести в 

оману споживачів реклами, завдати шкоди конкурентам. 

У цьому акті були встановлені деякі тверді обмеження щодо реклами [39, с. 

9] і почата спроба всебічно розглянути, й охопити всі основні аспекти 

недобросовісної конкуренції в рекламній сфері, насамперед, шляхом виділення 

групи випадків, що підпадали під дію загальних положень про недобросовісну 

конкуренцію. 

Відповідно до змісту Указу Президента України “Про заходи щодо 

запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” названі в ньому групи 

випадків вважались недобросовісною рекламою, під якою в свою чергу розуміли 

замовлення, виготовлення, розміщення чи поширення юридичними або 

фізичними особами інформації, спрямованої на формування або підтримання 
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інтересу до товарів, робіт, послуг, цінних паперів, грошових вкладів, інших 

інвестицій, яка не відповідала вимогам цього Указу та інших актів законодавства 

України і могла завдати шкоди громадянам, підприємствам, установам, 

організаціям або державі. 

Згідно з пунктом 7 Указу Президента України “Про заходи щодо 

запобігання недобросовісній рекламі та її припинення” повноваження з 

контролю для запобігання недобросовісній рекламі та її припинення були 

покладені на Антимонопольний комітет України. 

Під час дії Указу Президента України “Про заходи щодо запобігання 

недобросовісній рекламі та її припинення” Антимонопольним комітетом України 

були досягнуті певні результати у боротьбі з проявами недобросовісної реклами 

у підприємницькій діяльності, але у зв’язку з вузькою правовою спрямованістю 

цього Указу Президента України та наявністю в ньому недоліків багато сфер 

реклами, як і раніше, “ховалися” поза правовим регулюванням, залишаючи 

лазівки недобросовісним рекламодавцям [39, с. 9]. Наявність таких лазівок 

підштовхнуло українського законодавця розпочати процес підготовки та 

прийняття спеціального законодавчого акта “Про рекламу” і Закону України 

“Про захист від недобросовісної конкуренції”. 

Необхідність прийняття таких законів була обумовлена створюваною в 

Україні соціально орієнтованою ринковою економікою. У системі заходів для 

здійснення цього завдання одне з важливих місць належало формуванню 

цивілізованого конкурентного середовища. У свою чергу, це вимагало 

подальшого удосконалювання чинної та створення нової правової бази, яка б 

забезпечила розвиток чесних прийомів ведення конкуренції суб’єктами 

господарювання. 

При розробці проектів Законів України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції” та “Про рекламу” узагальнювався і використовувався міжнародний 

досвід, перш за все, досвід цивілізованих європейських країн, важливий в умовах 

гармонізації та синхронізації законодавств України і об’єднаної Європи. При 

цьому враховувалось, що норми “добропорядності” або “справедливості” в 
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конкуренції та рекламній сфері є не що інше, як відображення соціологічних, 

економічних та морально-етичних принципів суспільства. 

Проекти Законів України “Про захист від недобросовісної конкуренції” та 

“Про рекламу”, на нашу думку, були спрямовані на вирішення триєдиного 

завдання – забезпечення охорони інтересів суб’єктів господарювання, захист 

інтересів споживачів та збереження конкуренції в інтересах суспільства в цілому. 

У зв’язку з цим у 1996 році український законодавець приділив велику увагу 

питанням формування цивілізованих норм та правил поведінки, які виникають у 

процесі виробництва, розміщення та поширення реклами на товарних ринках, і 

прийняв життєво важливі для України закони – Закон України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”, що визначив правові засади адміністративно-

правового захисту органами Антимонопольного комітету України суб’єктів 

господарювання (підприємців) і споживачів від недобросовісної конкуренції, та 

Закон України “Про рекламу”, спрямований на правове регулювання відносин, 

що виникають у процесі створення, поширення, одержання реклами. 

Отже, українські законодавці зволіли включити питання реклами в два 

окремих закони – Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” 

від 7 червня 1996 року та Закон України “Про рекламу” від 3 липня 1996 року 

[71]. 

Сьогодні постає питання, якою мірою Антимонопольний комітет України 

наділено компетенцією щодо недобросовісної реклами, після того, як з проекту 

Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” було викреслено 

спеціальну норму про рекламу, що вводить в оману. 

Відповідь, на нашу думку, повинна бути такою: в тою мірою, в якій 

недобросовісна реклама, що вводить в оману, торкається конкурентів, вона є 

недобросовісною конкуренцією згідно з статтею 1 Закону України “Про захист 

від недобросовісної конкуренції”, щодо якої у відповідності до статті 27 цього ж 

Закону компетенцією наділено Антимонопольний комітет України. Крім того, 

Антимонопольний комітет України може посилатися також і на статтю 15 Закону 

України “Про захист від недобросовісної конкуренції”, якщо рекламодавець 
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здобуває завдяки порушенню Закону України “Про рекламу” переваги у 

конкуренції, що, як правило, і трапляється. Отже, Антимонопольний комітет 

України може заборонити з метою захисту конкурентів та конкуренції 

недобросовісну рекламу, що вводить в оману, та застосувати штрафні санкції. 

І навпаки, в тою мірою, в якій реклама, що вводить в оману, торкається 

споживачів, вона є недобросовісною рекламою за смислом статті 10 Закону 

України “Про рекламу” і належить, згідно з статтею 26 Закону України “Про 

рекламу”, до компетенції Держспоживінспекції України, тому що при цьому 

забезпечується захист прав споживачів. Держспоживінспекція України може 

заборонити таку рекламу та застосувати штрафні санкції відповідно до статті 27 

Закону України “Про рекламу”. 

На практиці таке тлумачення призведе до того, що у випадках поширення 

недобросовісної реклами, що вводить в оману споживачів та негативно впливає 

на конкуренцію, відповідною компетенцією буде наділено 

Держспоживінспекцію України в інтересах захисту прав споживачів і 

Антимонопольний комітет України в інтересах захисту конкурентів та 

конкуренції. Отже, рекламодавця зможуть переслідувати обидва органи 

державної влади, і вони можуть навіть прийняти різні рішення, в одному з яких 

один державний орган підтвердить факт недобросовісної реклами, що вводить в 

оману, а інший це заперечить. Неприпустимим було б тільки застосування обома 

органами державної влади штрафних санкцій, оскільки, згідно з усталеним 

правовим принципом, не можна двічі покарати за одне правопорушення. Тому 

було б доцільно встановити чітке розмежування компетенції Антимонопольного 

комітету України та Держспоживінспекції України в рекламній діяльності або 

надати повноваження щодо припинення недобросовісної реклами єдиному 

органу державної влади.  

Вирішення на законодавчому рівні зазначеного питання, на нашу думку, має 

зіграти вирішальну роль в удосконалені державного регулювання рекламної 

діяльності та створити певні умови для швидкого застосування правових 

положень щодо правопорушень, оскільки інакше здійснювати недобросовісну 
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рекламу у конкуренції буде вигідно, бо саме в перші дні реклами досягається 

великий оборот, а запізніле правове переслідування матиме невеликий ефект.  

Щоб прийти до висновку, що якась практика вводить споживачів в оману, 

органи Антимонопольного комітету України повинні довести, що: 

1) має місце представлення, практика чи умовчання, яке, цілком ймовірно, 

вводить в оману споживачів. Для встановлення цього факту, органи 

Антимонопольного комітету України повинні сконцентрувати свій аналіз на 

ризику заподіяння шкоди споживачу і конкуренції. В країнах об’єднаної Європи, 

навіть за відсутності провини рекламодавця, твердження, що вводять в оману, 

особливо в рекламі, в інтересах споживача та інших конкурентів, забороняються. 

Так, Директива ЄС “Про рекламу, що вводить в оману”, прямо зобов’язує 

держав-членів забезпечити припинення реклами, що вводить в оману, “навіть без 

доказів збитків або шкоди, або наявності наміру, або неохайності з боку 

рекламодавців” [72, с. 55]; 

2) споживачі розумно витлумачили представлення, практику чи умовчання 

при конкретних обставинах; 

3) результати дії обману є “матеріальними”, іншими словами, результати 

дії обману мають матеріальний ефект. Матеріальний ефект – це такий ефект, що, 

цілком ймовірно, вплине на поведінку споживача чи на його рішення про 

придбання, а отже, – приведе до зміни конкурентної ситуації на ринку. У 

більшості випадків при поширенні недобросовісної порівняльної реклами збиток 

наноситься споживачу та конкуренції шляхом схилення споживача до покупки 

продукції конкурента, яку б за інших обставин споживачі не вибрали. З огляду на 

це, органи Антимонопольного комітету України, на нашу думку, мають 

припускати, що всі прямі заяви є матеріальними і що непрямі заяви також є 

матеріальними, якщо вони мають відношення до основних характеристик товару, 

таких, як його безпека, вартість чи придатність для цілей, що були оголошені при 

продажу. Підставою для такого твердження є те, що, якщо суб’єкт 

господарювання-рекламодавець знаходить вигідним для себе робити відповідні 
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порівняльні рекламні заяви, то це, мабуть, відбувається тому, що ці заяви, 

ймовірно, впливають на споживачів і тому є матеріальними. 

Перевірка органами Антимонопольного комітету України факту можливості 

настання негативних матеріальних наслідків від недобросовісних конкурентних 

дій суб’єкта господарювання у вигляді поширення недобросовісної порівняльної 

реклами є, на нашу думку, обов’язковою, оскільки саме зазначений фактор 

супроводжує прямо або опосередковано будь-яке правопорушення у конкуренції, 

та має три складові частини: 

1) дія чи практика цілком ймовірно можуть завдати істотної шкоди 

споживачам та конкуренту. У більшості випадків нанесений збиток є 

матеріальним; невиправданий ризик здоров’я і безпеки також може підтримувати 

доказову базу при встановленні факту недобросовісності; 

2) матеріальний збиток для споживачів та конкуренції не повинен бути 

переважений вигодами, що компенсують його. Перевірка цього вимагає, щоб 

поведінка завдавала шкоди у своїх чистих результатах. За нормальних умов 

оголошення інформації керується, як правило, силами ринку. Однак іноді 

відбуваються збої у функціонуванні ринку. Наприклад, суб’єкт господарювання 

буде зважувати ризик виплати компенсації за нанесений збиток (якщо його 

практика буде визнана шкідливою для споживача і конкуренції) у порівнянні з 

ризиком втрати споживачів (якщо розкриття ним інформації змусить споживачів 

купувати товари іншого суб’єкта господарювання). Якщо ризик утрати 

споживачів вище, то, як правило, має місце придушення стимулу для суб’єкта 

господарювання обнародувати правду про свій товар. У таких випадках органи 

Антимонопольного комітету України повинні сприяти тому, щоб споживачам 

була надана інформація, що є принципово важливою для рекламованого товару. 

Цей засіб захисту права повинен бути, однак, обмежений, оскільки майже будь-

яка інформація може бути корисною для окремих споживачів. 

Антимонопольному комітету України слід розробити відповідні керівні 

принципи; 
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3) збиток повинен бути такого роду, що споживачі не могли б розумно 

уникнути його. 

На завершення аналізу вважаємо за необхідне підкреслити, що теорія 

відносного обману в конкуренції, що дає органам Антимонопольного комітету 

України підстави для переслідування, не обмежується брехливими заявами або 

заявами, що вводять в оману.  
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ВИСНОВКИ 

 

В умовах трансформації ринкової економіки найважливішими чинниками 

стабільного економічного розвитку країни вважаються створення і розвиток 

системи вільної та добросовісної конкуренції.  

Основним пріоритетом і гарантом успішного розвитку в Україні 

підприємницької діяльності та встановлення цивілізованих правил ведення 

конкурентної боротьбі між суб’єктами господарювання, що, в свою чергу, буде 

сприяти підвищенню якості конкурентних відносин та відповідно рівню 

економічного потенціалу нашої країни, має стати подальше удосконалення 

організаційно-правового забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції у 

підприємницькій діяльності в Україні. Одним із кроків для досягнення цієї мети 

може бути врахування та використання нижченаведених висновків, пропозицій і 

рекомендацій: 

1. Поведінка, метод конкурентної боротьби можуть бути визнані 

недобросовісною конкуренцією за наявності двох основних умов: 

– по-перше, якщо такі дії мають місце у відносинах між конкуруючими на 

цей час суб’єктами господарювання, тобто потрібен факт наявності конкуренції 

між суб’єктами господарювання; 

– по-друге, якщо вони суперечать правилам, торговим та іншим чесним 

звичаям у підприємницькій діяльності. 

2. В процесі забезпечення державного захисту суб’єктів господарювання від 

недобросовісної конкуренції мають бути враховані основні критерії 

добросовісної конкуренції: 

– відсутність в окремого суб’єкта господарювання можливості визначати 

умови обороту товарів на ринку; 

– здобуття суб’єктом господарювання переваг над іншими суб’єктами 

господарювання у конкуренції завдяки власним досягненням; 

– додержання у підприємницькій діяльності правил, торгових та інших 

чесних звичаїв; 
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– такий критерій добросовісної конкуренції як додержання норм 

законодавства, який, наприклад, застосовується при визначенні поняття 

недобросовісної конкуренції в законодавстві Російської Федерації, має право на 

існування за умови відповідності цих правових норм правилам, торговим та 

іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності. 

3. Складовою механізму державного захисту від недобросовісної 

конкуренції, крім правових заходів примусу, є правила професійної етики у 

конкуренції (надалі – правила), які не є обов’язковими з юридичної точки зору 

для суб’єктів господарювання. Але вони можуть бути використані для 

визначення того, що за загальним розумінням у відповідній галузі вважається 

чесним звичаєм. Проте це не стане на перешкоді органам Антимонопольного 

комітету України для перевірки у ході справи окремих правил на предмет того, 

чи вони справді відповідають домінуючим в галузі уявленням та, що важливо, чи 

не містять в собі нечесних звичаїв. Крім того, існування таких 

внутрішньогалузевих правил ще не є абсолютним доказом того, що врегульовані 

ними дії є добросовісною конкуренцією. Бо в галузі можуть траплятися випадки 

зловживання, які з огляду на інтереси інших учасників ринку або ж з огляду на 

інтереси суспільства, не можуть бути визнані добросовісними. Через це 

порушення внутрішньогалузевих правил не обов’язково повинні розглядатися 

органами Антимонопольного комітету України як порушення правил, торгових 

та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності або закону, ці порушення 

є тільки непрямим доказом недобросовісних дій, що є, однак, дуже важливим. 

4. Під час доведення акту недобросовісної конкуренції у вигляді порушення 

суб’єктом господарювання існуючих у підприємницькій діяльності правил, 

торгових та інших чесних звичаїв органам Антимонопольного комітету України 

доцільно звертатися за експертними або консультативними висновками до 

Торгово-промислової палати України чи до відповідних експертів та наукових 

інститутів, які обізнані з традиціями в окремих галузях економіки. Іншим 

варіантом може бути опитування значної кількості суб’єктів господарювання 

відповідної галузі. В Україні потрібно створити інститути, які б відслідковували 
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та вивчали правила, торгові та інші чесні звичаї, що виникають та розвиваються 

в окремих галузях економіки. Торгово-промисловій палаті України слід видавати 

збірники типових проформ, які б містили обов’язкові до застосування 

торговельні порядки. 

5. Існує дві основні форми неправомірного використання доброї 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. 

6. Для однозначного розуміння і тлумачення органами Антимонопольного 

комітету України, заявником та відповідачем терміна “пріоритет на 

використання”, який використовується у статті 4 Закону України “Про захист від 

недобросовісної конкуренції”, необхідно закласти у чинному законодавстві 

України визначення такого терміна, який передбачатиме, що пріоритет на 

використання будь-якого позначення спирається на здобуття позначенням 

певного “авторитету”, тобто на той факт, що воно відоме споживачам як 

позначення відповідного суб’єкта господарювання. 

7. Правова охорона фірмовим найменуванням повинна надаватися без їхньої 

реєстрації. Реєстрація фірмового найменування лише повинна допомогти 

підприємцю, при виникненні колізії, довести органам Антимонопольного 

комітету України факт, що пріоритет на використання фірмового найменування 

належить саме йому. Реєстрація фірмового найменування повинна мати для 

органів Антимонопольного комітету України засвідчуваний характер, що буде 

цілком відповідати вимогам Паризької конвенції “Про охорону промислової 

власності”. 

8. Узагальнення та аналіз вимог нормативно-правових актів, регулюючих 

правовий інститут комерційної таємниці, а також практичної діяльності органів 
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Антимонопольного комітету України дає можливість виділити декілька 

важливих критеріїв щодо інформації, “яка відповідно до законодавства України 

становить комерційну таємницю”, а саме: 

– абсолютна таємність не потрібна. Інформацію варто вважати таємною, 

поки вона не стає загальновідомою або легко доступною особам, які належать до 

тих кіл, що звичайно пов’язані з подібною інформацією. Іншими словами, 

інформацію можна розглядати в якості комерційної таємниці тільки в тому 

випадку, коли вона не відома у повному розумінні цього слова експертам або 

конкурентам у даній сфері діяльності. Вираз “не відома у повному розумінні 

цього слова” у вищенаведеному реченні зроблено спеціально, тому що навіть 

загальновідомі чи оприлюднені відомості, особливо технічні, можуть являти 

комерційну таємницю, якщо має велике значення обізнаність з технологією чи 

обладнанням, які використовуються відповідним суб’єктом господарювання при 

виробництві свого високоякісного товару; 

– щоб бути охороноздатною, таємна комерційна інформація повинна мати 

визначену комерційну цінність (дійсну або потенційну) через свою таємність. 

Дійсна або потенційна комерційна цінність відомостей виявляється у тому, 

що вони можуть бути використані в підприємницькій діяльності та мають 

значення для конкурентоспроможності суб’єкта господарювання, тобто втрата 

яких або навіть розголошення їх конкуренту завдасть суб’єкту господарювання 

значної шкоди. 

9. З метою недопущення збирання комерційної таємниці без згоди її 

власника та забезпечення ефективних правових умов, які будуть сприяти в 

доведенні органами Антимонопольного комітету України факту порушення, 

передбаченого статтею 16 Закону України “Про захист від недобросовісної 

конкуренції”, кожному власнику комерційної таємниці доцільно укладати зі 

своїми співробітниками, яким стає відома комерційна таємниця (наприклад, 

технічний, технологічний чи організаційний досвід підготовки програм, 

комерційні дані про роботу суб’єкта господарювання, відомості про внутрішню 

структуру організації тощо), цивільно-правові договори про збереження в 
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таємниці та нерозголошенні зазначених відомостей, які стали відомі цим 

співробітникам. Крім того, у осіб, що можуть під час контактів з цим суб’єктом 

господарювання (спільна робота, відвідування, бесіди) довідатися, навіть 

випадково, про будь-які відомості, що складають комерційну таємницю, варто 

відбирати розписки про нерозголошення цих відомостей. 

10. Для забезпечення належного державного захисту прав суб’єктів 

господарювання на фірмове (комерційне) найменування та комерційну таємницю 

необхідно прийняти Закон України “Про комерційну таємницю” для 

врегулювання питань “промислового (комерційного) шпіонажу”. 

11. Антимонопольний комітет України відповідно до чинного законодавства 

наділено компетенцією щодо недобросовісної реклами, що вводить в оману, 

тільки у тих випадках, коли недобросовісна реклама торкається конкурентів і є 

недобросовісною конкуренцією згідно з статтею 1 Закону України “Про захист 

від недобросовісної конкуренції”. 

На законодавчому рівні необхідно встановити чітке розмежування 

компетенції Антимонопольного комітету України та Держспоживінспекції 

України в рекламній діяльності або надати повноваження щодо припинення 

недобросовісної реклами єдиному органу державної влади. 
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