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ПОНЯТТЯ ЗВИЧАЮ В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОБРОСОВІСНОЇ 
КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті автором досліджуються поняття недобросовісної конкуренції за зако-
нодавством України та міжнародної конвенції; розкривається зміст категорії «недо-
бросовісна конкуренція» згідно з чинним законодавством; наводиться загальна 
характеристика категорії «звичай», зокрема звичаю ділового обороту в юридичній 
науці; досліджуються закладені у визначенні недобросовісної конкуренції терміни 
«торгові чесні звичаї», «чесні звичаї»; пропонуються шляхи покращення право-
вого забезпечення здійснення органом державного регулювання зовнішньоеконо-
мічної діяльності – Антимонопольним комітетом України захисту суб’єктів гос-
подарської діяльності України від проявів недобросовісної конкуренції іноземних 
суб’єктів господарської діяльності. 

Ключові слова: недобросовісна конкуренція, зовнішньоекономічна діяльність, 
суб’єкт господарської діяльності України, іноземний суб’єкт господарської діяль-
ності, звичай, чесні звичаї, торгові чесні звичаї, орган державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, Антимонопольний комітет України.
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В статье автором исследуются понятия недобросовестной конкуренции по 
законодательству Украины и международной конвенции; раскрывается содержа-
ние категории «недобросовестная конкуренция» согласно действующему зако-
нодательству; приводится общая характеристика категории «обычай», в частно-
сти обычая делового оборота в юридической науке; исследуются заложенные в 
определении недобросовестной конкуренции термины «торговые честные обы-
чаи», «честные обычаи»; предлагаются пути улучшения правового обеспечения 
осуществления органом государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности – Антимонопольным комитетом Украины защиты субъектов хозяй-
ственной деятельности Украины от проявлений недобросовестной конкуренции 
иностранных субъектов хозяйственной деятельности.

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, внешнеэкономическая 
деятельность, субъект хозяйственной деятельности Украины, иностранный 
субъект хозяйственной деятельности, обычай, честные обычаи, торговые чест-
ные обычаи, орган государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности, Антимонопольный комитет Украины.

In the article the author investigates the concept of unfair competition under the leg-
islation of Ukraine and the international convention; the content of the category “unfair 
competition” is disclosed in accordance with the current legislation; the general charac-
teristic of the category “custom”, in particular the usual and customary business practices 
in legal science, is given; the terms “trading honest customs”, “honest customs” in the 
definition of unfair competition are investigated; the ways of improving the legal ensur-
ing of implementation by the regulatory authority of foreign economic activity – the 
Antimonopoly Committee of Ukraine of protection of the subjects of economic activity 
of Ukraine from unfair competition of foreign business entities are offered.

 Key words: unfair competition, foreign economic activity, business entity of Ukraine, 
foreign business entity, custom, honest customs, trading honest customs, state regulatory 
authority of foreign economic activity, Antimonopoly Committee of Ukraine.

Вступ. Приєднання нашої держави до Світової організації торгівлі та підписання Угоди 
про асоціацію між Європейським Союзом (ЄС) та Україною зумовило низку проблем, які підля-
гають вирішенню. Однією з таких проблем стало посилення розвитку недобросовісної конку-
ренції між суб’єктами господарської діяльності України та іноземними суб’єктами господарської 
діяльності у разі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності в Україні та на міжнародно-
му рівні. З метою подолання цієї проблеми в Україні законодавцем була сформована законодавча 
база, спрямована на розвиток добросовісної конкуренції в сфері зовнішньоекономічної діяльно-
сті та недопущення проявів недобросовісної конкуренції на товарному ринку України.

Натепер правила поведінки в економічній конкуренції суб’єктів господарської діяльності 
України та іноземних суб’єктів господарської діяльності у разі здійснення ними зовнішньоеко-
номічної діяльності, які мають відповідати торговим та іншим чесним звичаям, не закріплені 
законодавчо та не визначені в правових документах уповноваженого органу – Антимонопольно-
го комітету України в цій сфері. Тому досить часто Антимонопольний комітет України як орган 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у своїй адміністративно-процедурній 
діяльності стикається з проблемою визначення актів у економічній конкуренції суб’єктів госпо-
дарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності як таких, що відпо-
відають чи суперечать торговим та іншим чесним звичаям у зовнішньоекономічній діяльності. 

Сутність недобросовісної конкуренції нині часто розглядається науковцями у своїх пра-
цях. Серед авторів спеціальних досліджень цього питання слід згадати таких вітчизняних та 
зарубіжних учених, як: Т. Акімова, Г. Андрощук, О. Безух, О. Джуринський, Ю. Журик, І. Коваль, 
Н. Корчак, С. Кузьміна, В. Кулішенко, О. Мельниченко, О. Нагорний, І. Невінчаний, С. Онопрі-
єнко, Н. Саніахметова, К. Тотьєв, І. Фомін, П. Харченко, С. Шкляр, І. Шуміло, В. Єременко та 
ін. Зокрема, О. Безух приділяв належну увагу питанню захисту від недобросовісної конкуренції 
у сфері промислової власності. О. Джуринський у своїй роботі досліджував цивільно-правовий 
аспект захисту від недобросовісної конкуренції. І. Коваль приділяла увагу праву на ділову репу-
тацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання. 
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П. Харченко вивчав адміністративно-правові заходи забезпечення захисту від недобросовісної 
конкуренції в діяльності органів Антимонопольного комітету України. В. Кулішенко у своєму 
дослідженні розкривала питання захисту від неправомірного використання ділової репутації 
суб’єктів господарювання у конкуренції. Однак у сфері зовнішньоекономічної діяльності понят-
тя звичаю в контексті визначення недобросовісної конкуренції вченими недостатньою мірою 
досліджувалися, що й підтверджує актуальність вибраної теми статті.

Постановка завдання. Мета статтi – з’ясувати сутність звичаю в контексті визначення 
недобросовісної конкуренції в сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також запропонувати 
шляхи покращення правового забезпечення здійснення Антимонопольним комітетом України як 
органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності захисту суб’єктів господар-
ської діяльності України від проявів недобросовісної конкуренції іноземних суб’єктів господар-
ської діяльності. 

Результати дослідження. Сутність недобросовісної конкуренції натепер визначається в 
Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, Господарсько-
му кодексі України, Законі України «Про захист від недобросовісної конкуренції» та Законі Укра-
їни «Про зовнішньоекономічну діяльність». 

Відповідно до ст. 10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 
20 березня 1883 року актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, 
що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах [1]. Положення Господар-
ського кодексу України під недобросовісною конкуренцією визначають: будь-які дії у конкурен-
ції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності 
[2]. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» недобросовісну конкуренцію 
розуміє як будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у гос-
подарській діяльності [3]. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» під недобро-
совісною конкуренцією у разі здійснення зовнішньоекономічної діяльності розуміє: здійснення 
демпінгового імпорту, до якого застосовуються антидемпінгові заходи; здійснення субсидовано-
го імпорту, до якого застосовуються компенсаційні заходи; здійснення інших дій, що законами 
України визнаються недобросовісною конкуренцією [4].

Зважаючи на вищевикладене, зазначимо, що в поняття недобросовісної конкуренції закла-
дені такі категорії, як: «торгові чесні звичаї» та «чесні звичаї». Однак, на жаль, будь-яких чітких 
законодавчих визначень таких термінів у сфері зовнішньоекономічної діяльності законодавець 
не передбачив. Цивільний кодекс України містить лише загальне поняття звичаю, зокрема зви-
чаю ділового обороту, під яким розуміє правило поведінки, яке не встановлене актами цивільно-
го законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин [5]. 

В юридичній літературі В. Котюк під правовим звичаєм розуміє історично зумовлене 
неписане правило поведінки людей, яке ввійшло в звичку через багаторазове його застосуван-
ня протягом тривалого часу життя суспільства [6, c. 36]. В. Копєйчиков під правовим звичаєм 
закріплює правило поведінки, яке складалося стихійно протягом тривалого часу і стало звичкою 
людей, ухвалене й охороняється державою [7, с. 164]. Н. Пархоменко звичай визначає як: правило 
поведінки загального характеру, яке внаслідок багаторазового використання протягом тривалого 
часу увійшло в звичку людей і виконується не через примус, а через психічне переконання. Це 
соціальна норма, що регулює поведінку суб’єктів суспільних відносин [8, с. 372]. Під звичаєм 
ділового обороту С. Погрібний розуміє правило поведінки, яке є усталеним для певної сфери 
цивільних відносин, не встановлене в акті цивільного законодавства або договорі між сторонами 
та часто застосовується у певній сфері ділового обороту для регулювання підприємницької діяль-
ності незалежно від того, чи закріплене це правило у певному документі [8, с. 372].

У французькому праві вони встановлюються судовою практикою емпіричним шляхом і 
залежать у кожному конкретному випадку від обставин справи [9, с. 25]. В Україні визначення 
поведінки суб’єкта господарської діяльності України та іноземного суб’єкта господарської діяль-
ності протиправною та такою, що суперечить звичаям у разі здійснення зовнішньоекономічної 
діяльності належить уповноваженому органу державного регулювання зовнішньоекономічної 
діяльності – Антимонопольному комітету України. 

У сучасній юридичній науці О. Безух вважає недоцільним використання в Законі України 
«Про захист від недобросовісної конкуренції» поняття звичаю, зокрема звичаю ділового обороту, 
та пропонує передбачити в правових актах України термін «ділова звичка». На відміну від кон-
курентного законодавства України, в конкурентному законодавстві Сполучених Штатів Америки 
застосовується термін «торгова звичка». 
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Дослідник зазначає, що поняття звичаю, яке застосовується в Законі України «Про захист 
від недобросовісної конкуренції», потребує тривалого часу існування правовідносин, постійності 
їх дотримання, визначеності, що не має сенсу в торговому обороті та, відповідно, в конкуренції, 
умови якої постійно змінюються, необхідно ввести до правових актів поняття ділової звички. 
При цьому під діловою звичкою пропонує розуміти будь-яку практику або порядок ділових від-
носин, виконання яких у тих чи інших місцях, професії або сфері діяльності носить настільки 
постійний характер, що виправдовує очікування їх виконання у зв’язку зі здійсненням певної 
господарської діяльності [10, с. 1]. 

В. Кулішенко при цьому зазначає, що звичаї ділового обороту мають свої «плюси» і 
«мінуси». До «плюсів» звичайних правил відноситься, зокрема, їх близькість до практики, до 
«мінусів» – неузгодженість, розрізненість окремих звичаїв, труднощі розпізнавання і доведення, 
стихійність і тривалість формування, а також велика інерційність. Дієвість звичаїв перевіряється 
практикою, оскільки добровільне дотримання їх заінтересованими особами підтверджує їх необ-
хідність і є передумовою їх нормального функціонування [11, с. 34].

Вважаємо за доцільне застосування в чинному конкурентному законодавстві України кате-
горії «звичай», оскільки це дає можливість нашій державі Україні виконувати свої зобов’язан-
ня перед іншими країнами-партнерами. Адже, як вбачається з положень Паризької конвенції про 
охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, застосування такого терміна в сфері 
захисту економічної конкуренції, зокрема недобросовісної конкуренції, в більшості країн має міс-
це з метою закріплення належного законодавчого забезпечення захисту суб’єктів господарської 
діяльності від актів недобросовісної конкуренції іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Щодо закладених у визначенні недобросовісної конкуренції категорій «чесні звичаї» та 
«торгові чесні звичаї» зазначимо таке.

О. Мельниченко наголошує, що запровадження поняття «чесні звичаї у підприємницькій 
діяльності» в українському законодавстві та праві є надзвичайно важливим кроком у розбудові в 
Україні системи захисту добросовісної конкуренції [12, с. 237]. 

У Франції, приміром, застосування чесних звичаїв здійснюється у будь-якій сфері підпри-
ємницької діяльності. Як зазначає В. Єременко, в основі поняття робляться посилання на межі 
правильного і розумного суперництва, звичаї, що відповідають здійсненню чесної та розумної 
торгівлі, правила професійної діяльності, закріплені у статутах професійних союзів, положеннях 
у ст. 10(5) Паризької конвенції [9, с. 25]. 

Тому вважаємо, що трактування поняття «чесні звичаї» в сфері захисту економічної кон-
куренції в кожній державі відрізняється, оскільки чесні звичаї за своєю правовою природою 
можуть бути несхожими в різних країнах та неоднаковими в межах однієї. 

На думку Ю. Журика, термін «чесні звичаї» відповідає відомому в цивільному законо-
давстві принципу «віри та довіри», згідно з яким за браком законодавчих або договірних поло-
жень зобов’язання має бути виконано відповідно до традиційних для цього типу відносин вимог. 
Однак у межах національного законодавства складно визначити, що таке «чесні звичаї», адже не 
склалася певна практика такої поведінки, а запропонувати перелік таких дій неможливо, оскільки 
вони різняться залежно від сфери застосування та можуть з часом змінюватись. Іншими словами, 
слід застосовувати аналогії з уже відомими «добропорядними діями» та спиратися на висновки 
експертів [13, с. 11].

Щодо розуміння поняття «торговий чесний звичай» у зовнішньоекономічній діяльності 
зазначимо, що в цій сфері під торговим чесним звичаєм необхідно розуміти неписані правила 
поведінки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, якими такі суб’єкти керуються та яких 
дотримуються у разі здійснення господарської діяльності як на митній території України, так і 
за її межами. 

Окрім цього, звернемо також увагу на положення ст. 7 Цивільного кодексу України. Ст. 7 зга-
даного Закону передбачає, що звичай може бути зафіксований у відповідному документі [5]. 

У вітчизняній юридичній літературі присутня думка, що звичаї ділового обороту, які скла-
даються в Україні, потребують узагальнення й уніфікації, оскільки вони набувають загальності, 
а тривалість їх застосування триває. Йдеться не про механічну констатацію стихійно усталених 
звичаїв. Уніфікація звичаїв ділового обороту припускає їх систематизацію, упорядкування сфор-
мованих правил, надання їх сукупності внутрішньо погодженого характеру, в результаті чого 
розрізнені звичаї неминуче трансформуються певною мірою в якісно інше утворення. Це необ-
хідно і для активного впливу на наявну практику, модифікацію її з урахуванням балансу інтересів 
учасників ділового обороту. Постійне і широке дотримання зводів подібних правил сприятиме 
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становленню або закріпленню положень, що містяться в них, як звичаї, що є підставою для їх 
застосування судами [11, c. 34]. При цьому В. Кулішенко вважає, що правила, торгові й інші чесні 
звичаї у підприємницькій діяльності на певному ринку можуть бути встановлені в актах саморе-
гулювання діяльності суб’єктів господарювання, локальних актах, зокрема, що визначають вимо-
ги соціальної відповідальності підприємців [11, с. 33–34].

Закріплення, на нашу думку, в Україні в правовому документі уповноваженого органу 
державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – Антимонопольного комітету Укра-
їни правил поведінки у економічній конкуренції суб’єктів господарської діяльності України та 
іноземних суб’єктів господарської діяльності у разі здійснення ними зовнішньоекономічної 
діяльності, що відповідають торговим та іншим чесним звичаям, надало б можливість такому 
органу ефективніше здійснювати захист суб’єктів господарської діяльності України у відносинах 
з іноземними суб’єктами господарської діяльності.

Висновки. З огляду на вищевикладене, вважаємо за необхідне відзначити, що викори-
стання терміна «звичай» у Господарському кодексі України та Законі України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції» викликає великі труднощі під час застосування органом державно-
го регулювання зовнішньоекономічної діяльності цього терміна у своїй адміністративно-проце-
дурній діяльності. Тому з метою правильного трактування Антимонопольним комітетом України 
актів економічної конкуренції суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів 
господарської діяльності як таких, що суперечать/відповідають торговим та іншим чесним зви-
чаям у зовнішньоекономічній діяльності, необхідно в ст. 1 спеціального Закону України «Про 
зовнішньоекономічну діяльність» закріпити поняття звичаю, зокрема звичаю ділового обороту з 
подальшим передбаченням таким державним органом в інформаційному листі, рекомендаційно-
му роз’ясненні правил поведінки у економічній конкуренції, яких суб’єкти зовнішньоекономіч-
ної діяльності мають завжди дотримуватись під час здійснення ними господарської діяльності як 
на території України, так і за її межами. 

Пропонуємо в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» закріпити таке 
визначення поняття звичаю ділового обороту: «Звичай ділового обороту – загальноприйняте 
неписане правило поведінки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в економічній конку-
ренції, що склалося внаслідок багатократного повторення його застосування у разі здійснення 
такими суб’єктами господарської (підприємницької) діяльності з постачання/надання на мит-
ну територію України або за її межі відповідних товарів/послуг». Закріплення в Законі України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність» поняття звичаю ділового обороту з подальшим передба-
ченням органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності – Антимонопольним 
комітетом України в інформаційному листі, рекомендаційному роз’ясненні правил поведінки в 
економічній конкуренції суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів гос-
подарської діяльності у разі здійснення ними зовнішньоекономічної діяльності, що відповіда-
ють торговим та іншим чесним звичаям, покращить правове забезпечення, полегшить і дасть 
можливість ефективніше здійснювати таким державним органом захист суб’єктів господарської 
діяльності України від проявів недобросовісної конкуренції іноземних суб’єктів господарської 
діяльності в Україні. 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ  
У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

У статті розглянуті особливості адміністративно-правових відносин у сфері 
електронних публічних закупівель. Уточнено відмежування адміністративно-пра-
вових відносин у цій сфері від відносин, до яких застосовується приватноправовий 
метод регулювання. Розглянуто особливості статусу основних суб’єктів адміні-
стративно-правових відносин.

Ключові слова: публічні закупівлі, електронна система закупівель, замовник, 
учасник процедури закупівлі. 

В статье рассмотрены особенности административно-правовых отношений в 
сфере электронных публичных закупок. Уточнено отмежевание административ-
но-правовых отношений в данной сфере от отношений, к которым применяется 
частноправовой метод регулирования. Рассмотрены особенности статуса основ-
ных субъектов административно-правовых отношений.

Ключевые слова: публичные закупки, электронная система закупок, заказчик, 
участник процедуры закупки.

The article deals with the features of administrative law relations in the sphere of 
electronic public procurements. Demarcation between administrative law relations and 
relation regulated under private law methods has been refined. Specifics of the status of 
main subjects of the administrative law relations have been examined.

Key words: public procurements, electronic system of procurements, purchaser, par-
ticipant of the procurement procedure.
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