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АНОТАЦІЯ 

Міронова К.О. Охорона прав на добре відомі торговельні марки. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 – право – Навчально-наукового інституту права Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2022.  

Дисертаційна робота є науковим дослідженням, яке присвячено  комплексному 

дослідженню правової охорони добре відомих товарних знаків (торговельних марок), 

як об`єкта інтелектуальної власності, відповідно до національного та міжнародного 

законодавстві в сфері інтелектуального права. 

Особливу увагу приділено історичним, економічним та правовим підставам 

щодо формування такого об'єкта інтелектуальної власності, як торговельна марка. 

Відзначено, що у законодавствах країн світу і в науковій літературі, для визначення 

цієї правової дефініції, використовуються певні терміни: «торговельна марка», 

«товарний знак», «знак для товарів і послуг». При цьому, незважаючи на протилежні 

точки зору у науковій спільноті, особливої різниці у вищезазначених дефініціях 

немає. Відповідно до чого, у даній роботі використовуються терміни 

«торговельна  марка» та «товарний знак», як синоніми. 

У сучасному світі торговельна марка виконуючи роль потужного механізму між 

виробниками та споживачами, повинна мати сильний правовий захист та охорону. 

Відповідно до цього, у  дисертаційному дослідженні проаналізовано правовий режим 

торговельних марок, який надається в Україні та у світі, з огляду на Паризьку 

конвенцію, Угоду ТРІПС, Директиви Ради ЄС, Регламент ЄС тощо. 

Виокремлено критерії торговельних марок: за формою вираження позначень 

(словесні, зображувальні, комбіновані торговельні марки) тощо; за ступенем 

популярності та асоціативності позначень в широкому колі потенційних споживачів 
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(звичайні та загальновідомі торговельні марки); за кількістю правоволодільців 

(індивідуальні та колективні торговельні марки). 

Висвітлено основні функції, які виконує торговельна марка для ідентифікації 

товару, а саме: розрізняльна, інформативна, гарантійна, охоронна, рекламна. Окремо, 

можна зазначити про психологічну функцію, яка полегшує впізнання і 

запам'ятовування товару та може стимулювати бажання його купити. Також деякі 

науковці виділяють похідні функції торговельних марок, до яких відносяться: 

ритуальну функцію, функцію демонстрації соціального успіху, функцію створення 

міфу та інвестиційну функцію. 

Визначено особливості реєстрації торговельної марки в Україні у відповідності 

до процедури, яку реалізує Національний орган інтелектуальної власності, функції 

якого виконує «Український інститут інтелектуальної власності», який є закладом 

експертизи, що розглядає подані заявки на об’єкти промислової власності та 

проводить формальну та кваліфікаційну експертизи.  

Окрема увага в дисертаційному дослідженні приділяється особливостям 

реєстрації товарних знаків у світі, у якому існують різні процедури, такі як 

національна, регіональна та міжнародна, сенс яких полягає в уникненні ускладнень 

при отриманні правової охорони на товарні знаки. Кожен з цих механізмів має свої 

певні особливості, переваги та недоліки, які необхідно враховувати для отримання 

оптимальної реєстрації товарного знаку на певній території. Визначено, що 

національна реєстрація загалом є складною процедурою, оскільки відбувається з 

усіма особливостями, які визначені законодавством тієї країни, в якій витребовується 

охорона, однак така процедура є єдиною можливістю зареєструвати товарний знак.  

Автором було досліджено регіональну процедуру, яка надає більші переваги для 

заявників, оскільки подача однієї заявки зі сплатою єдиного збору до 

адміністративного центру надає можливість отримати правову охорону на території 

країн-учасниць, що входять до такого центру. Визначено, що на сьогоднішній день, у 

світі існує декілька регіональних процедур, а саме: Товарний знак Європейського 
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Союзу (European Union Trademark), Товарний знак Бенілюксу (Benelux Trademark), 

Товарний знак Африканської регіональної асоціації інтелектуальної власності 

(ARIPO Trademark) та Товарний знак Африканської організації інтелектуальної 

власності (OAPI Trademark). 

Досліджено, що для міжнародної реєстрації товарних знаків, була розроблена 

Мадридська система реєстрації, в яку входить Мадридська угода та Протокол до неї. 

Визначено, що дана процедура вперше встановила спрощені та уніфіковані правила 

міжнародної реєстрації товарних знаків, що здійснюється Міжнародним бюро 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) для обраних класів товарів 

і послуг  МКТП у будь-якій із 125 країн-учасниць.  

В дисертаційній роботі було охарактеризовано те, що суб'єктом прав на 

торговельні марки може стати будь яка особа - юридична чи фізична, яка має на меті 

зареєструвати на своє ім'я торговельну марку. Визначено, таке право не завжди є 

доречним, оскільки, на практиці виникає багато зловживань та так званого «тролінгу» 

з боку недобросовісних осіб, а тому, позиція про законодавче обмеження щодо 

суб'єктів прав на торговельні марки є доцільною і потребує законодавчого 

вдосконалення у сфері інтелектуальної власності. 

Встановлено, що посилення правової охорони торговельних марок в Україні, 

знайшло своє відображення у законодавчих актах, які було гармонізовано до 

законодавства України до європейських стандартів у сфері інтелектуальної власності.  

У дисертаційній роботі велику увагу було приділено суті загальновідомої 

торговельної марки та визначено, що такі торговельні марки не є особливим 

різновидом торговельних марок, а представляють собою режим правової охорони 

законного інтересу певної особи, що використовує торговельну марку або позначення 

на ринку.  

Аргументовано, що загальновідомі торговельні марки охороняються від 

подібних до ступеня змішування торговельних марок навіть в тому випадку, коли 

вони використовуються по відношенню до неоднорідних товарів чи послуг. 
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Окреслено, що охорона також полягає в запобіганні неправомірного використання 

компаніями репутації загальновідомої торговельної марки та/або нанесенню шкоди її 

діловій репутації та престижу. 

Автором запропоновано вперше виділити «інститут загальновідомих 

торговельних марок» до якого відносяться такі категорії як: «знаменита торговельна 

марка», «добре відома торговельна марка» і «торговельна марка з репутацією». 

Аналіз цих положень дозволяє стверджувати, що вони є різними поняттями, в 

залежності від територіального, історичного та правового підґрунтя. У зв`язку з чим, 

правова охорона, що надається таким торговельним маркам є різною, відповідно,  її 

необхідно чітко розмежувати, тому що виникає чимало випадків ототожнення даних 

понять чи навіть їх сплутування, оскільки у світі не має єдності у використанні 

термінології і жодним міжнародним актом дані поняття не визначені.  

Доведено що, загальновідомість торговельної марки набувається внаслідок 

використання її протягом тривалого часу для маркування продукції високої якості, 

яка завоювала прихильність споживачів. Визнання торговельної марки в якості 

загальновідомої передбачає підвищений рівень її захисту, і відповідно такий захист є 

виправданим, оскільки реєстрація позначення, схожого до ступеня змішування з 

загальновідомою торговельною маркою, в більшості випадків буде розцінюватися як 

акт недобросовісної конкуренції і також як порушення прав споживача, який в 

результаті такої реєстрації  може бути введений в оману. 

Автором запропоновано закріпити визначення поняття «добре відома 

торговельна марка» як є позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу 

використовується на певній території, внаслідок чого воно набуло широку 

популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи і в порядку 

встановленим країною, де витребовується охорона, визнано добре відомим. 

Встановлено, що врегулювання та закріплення певного переліку критеріїв для 

визнання торговельної марки загальновідомою є складними процесом через 

рухливість інформації та змінні зовнішні фактори. Визначено, що надмірно 
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формальний підхід при вирішенні питання щодо надання правової охорони 

торговельній марці статусу «загальновідомої» може бути недоцільним. Також у 

дисертаційному дослідженні було розкрито особливості визнання добре відомих 

торговельних марок в Україні та наведений їх перелік. 

У дисертаційній роботі досліджено актуальні аспекти практичної складової 

визнання добре відомої торговельної марки в Україні. Визначено, що процедура 

визнання торговельної марки добре відомою відбувається двома шляхами: в 

адміністративному порядку відповідно до Регламенту Апеляційної палати та в 

судовому провадженні. 

Зауважено, що Рішення Апеляційної палати про визнання торговельної марки 

добре відомої можуть бути оскаржені до суду, однак на практиці виникають питання 

на яких підставах повинно відбуватись таке оскарження, як наприклад: щодо 

недостатності доказів, які були надані заявником для визнання торговельної марки 

добре відомої або, що на відповідну дату торговельна марка не мала такої 

популярності серед споживачі, щоб бути визнаною добре відомою в Україні.  

Констатовано, що станом на 2022 рік в Україні було визнано 240 торговельних 

марок добре відомими. Із них 62 були визнані добре відомими у судовому порядку, 

що становить 26% від загальної кількості визнаних добре відомих торговельних 

марок в Україні, а 178 торговельних марок (74%) були визнані добре відомими саме 

в адміністративному порядку, який є більш доречнішим та компетентним, з огляду на 

його оперативність, зрозумілість та високий фаховий рівень спеціалістів у сфері 

інтелектуальної власності, що входять до складу колегії Апеляційної палати. 

Наголошено, що Паризька конвенція не визначає заходів щодо охорони 

загальновідомих товарних знаків або процедур їх визнання, залишаючи кожній країні, 

що підписала цю конвенцію, самостійно вирішувати ці питання. Аналіз міжнародного 

законодавства дає розуміння того, що у більшості країн немає окремої чи незалежної 

процедури подання заявок на визнання загальновідомих товарних знаків, а деякі з 
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них  розглядають заявки щодо їх визнання, за умови якщо власники таких товарних 

знаків продемонстрували потребу в такому визнанні. 

Надані висновки та пропозиції, викладені у дисертаційному дослідженні, мають 

практичне значення для наукової, правотворчої та правозастосовної діяльності, що 

можуть бути використані у практиці суб'єктами права інтелектуальної власності. 

Окремі висновки дисертаційної роботи містять рекомендації з удосконалення 

законодавства, що регулює сферу інтелектуальної власності. 

Ключові слова: Загальновідомі торговельні марки, добре відомі торговельні 

марки, знамениті торговельні марки, торговельні марки з репутацією, правова 

охорона, інтелектуальна власність, права інтелектуальної власності.  
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SUMMARY 

 

Mironova K.O. A. I. Protection of rights to well-known trademarks.– Qualification 

research manuscript.  

Dissertation for Doctor of Philosophy Degree in Law in specialty 081 - Law - 

Educational and Scientific Institute of Law of Taras Shevchenko national university of Kiev, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kiev, 2022. 

The dissertation is a research study on a comprehensive study of the legal protection 

of commonly known trademarks (trademarks) as an object of intellectual property, 

according to national and international legislation in the field of intellectual property law. 

Special attention is paid to the historical, economic and legal grounds for the formation 

of such an object of intellectual property as a trademark. It is important to note that both in 

the legislation of countries around the world, and in the scientific literature to define this 

legal definition are used certain terms: «trademark», «product label», «mark for goods and 

services».  However, despite the opposing views in the scientific community, there is no 

particular difference in the above definitions. Accordingly, in this paper the terms 

«trademark» and «product label» will be used as synonyms.  

In the modern world, the trademark, acting as a powerful mechanism between 

producers and consumers, should have strong legal protection and defense. In accordance 

with this, the dissertation analyzes the legal regime of trademarks provided in Ukraine and 

worldwide, considering the Paris Convention, the TRIPS Agreement, the EU Council 

Directives, the EU Regulation, etc. 

There are criteria of trademarks: by the form of expression of designations (verbal, 

pictorial, combined trademarks); by the degree of popularity and associativity of 

designations in a wide range of potential consumers (ordinary and commonly known 

trademarks); by the number of rights holders (individual and collective trademarks). 

The main functions performed by a trademark for the identification of goods are 

highlighted, namely: differentiating, informative, warrantee, security, advertising. 
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Separately, it can be noted about the psychological function, which facilitates the 

identification and memorization of goods and may stimulate the desire to buy it. Some 

scientists identify derivative functions of trademarks, which include: the ritual function, the 

function of demonstrating social success, the function of myth creation, and the investment 

function.  

The specifics of trademark registration in Ukraine in accordance with the procedure 

implemented by the National Intellectual Property Authority, whose functions are 

performed by the «Ukrainian Institute of Intellectual Property», which is an institution of 

expertise that considers the submitted applications for industrial property and conducts 

formal and qualification expertise. 

Special attention is paid to the peculiarities of trademark registration in the world, in 

which there are various procedures, such as national, regional, and international, the 

meaning of which is to avoid complications in obtaining legal protection for trademarks. 

Each of these mechanisms has its own specific features, advantages, and disadvantages, 

which should be considered to obtain the most appropriate registration of a trademark in a 

particular territory. It was determined that national registration in general is a complicated 

procedure, since it takes place with all the specific features defined by the legislation of the 

country in which protection is required, but this procedure is the only possibility to register 

a trademark. 

The author investigated the regional procedure provides great advantages for applicants 

because the filing of a single application with the payment of a single fee to an administrative 

center allows legal protection to be obtained in the territory of the participating countries 

belonging to such center. It was determined that today there are several regional procedures 

in the world, namely: European Union Trademark, Benelux Trademark, African Regional 

Intellectual Property Association Trademark (ARIPO Trademark) and African Intellectual 

Property Organization Trademark (OAPI Trademark).  

It was studied that The Madrid System has been created for the international 

registration of trademarks, which includes the Madrid Agreement and its Protocol. This 
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procedure first established simplified and unified rules for the international registration of 

trademarks, carried out by the International Bureau of the World Intellectual Property 

Organization (WIPO) for selected classes of goods and services of The Nice Classification 

(NCL) in any of the 125 participating countries. 

The thesis describes the fact that the subject of trademark rights can be any person - 

legal or physical, who aims to register a trademark in his name. It was determined that such 

a right is not always appropriate, since in practice there is a lot of abuse and so-called 

"trolling" by unscrupulous persons, and therefore, the position on the legislative restriction 

on the subjects of trademark rights is appropriate and requires legislative improvement in 

the field intellectual property. 

It was established that the strengthening of the legal protection of trademarks in 

Ukraine, reflected in legislative acts, harmonized by Ukrainian legislation to European 

standards in the field of intellectual property. In the dissertation, much attention was paid to 

the essence of a commonly known trademark and it was determined that such trademarks 

are not a special kind of trademarks, but represent a regime of legal protection of the 

legitimate interest of a certain person using a trademark or designation on the market. 

It has been argued that commonly known trademarks are protected from similar ones 

even when they are used for heterogeneous goods or services. The protection also consists 

in preventing companies from misusing the reputation of a commonly known trademark 

and/or causing damage to its goodwill and prestige. 

The author proposed for the first time to single out the "institute of commonly known 

trademarks» which includes such categories as: «famous trademark», «well-known 

trademark» and «trademark with reputation», the analysis of which indicates that these are 

different definitions, depending on the territorial, historical and legal basis. Therefore, the 

legal protection provided to such trademarks is different, respectively, it should be clearly 

distinguished, because there are many cases of identification of these terms or even their 

confusion, as in the world there is no unified approach in using terminology and there is no 

international act defines these terms. 
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It is proven that a trademark becomes commonly known as a result of its use for a long 

time to mark products of high quality that have gained the favor of consumers. Recognition 

of the trademark as a commonly known trademark implies a higher level of protection. Such 

protection is reasonable because the registration of a designation similar to a commonly 

known trademark will be considered in most cases as an act of unfair competition and also 

may be considered as a violation of the rights of the consumer, who may be misled as a 

result of such registration. 

The author proposed to consolidate the definition of the concept of "well-known 

trademark" as a designation used actively and for a long time in a particular territory, as a 

result of which it has gained wide popularity among consumers for goods and/or services of 

a certain person and is recognized as well known in the manner prescribed by the country 

where protection is required. 

It is established that regulating and consolidating a certain list of requirements for 

recognizing a trademark as commonly known is a complicated process due to the lack of 

clear quantitative regulation of the requirements, the influence of various subjective factors 

on statistical data, as well as the high level of variability and mobility of statistical 

information. However, an excessively formal approach in resolving the issue of granting 

legal protection to a trademark of the status of  «commonly known» may not be appropriate. 

The dissertation also defined the specifics of recognition of well-known trademarks in 

Ukraine and gave a list of them. 

Current aspects of the practical component of recognition of a well-known trademark 

in Ukraine are investigated in the dissertation. It is determined that the procedure for 

recognizing a trademark as «well known» occurs in two ways: administratively, in 

accordance with the Regulations of the Appellate Chamber, and in court proceedings. 

It is noted that the decisions of the Appellate Chamber about the recognition of a 

trademark well known can be appealed in court, but in practice there are some questions on 

what basis a claimant can appeal against such recognition, namely, whether the claimant 

needs to prove that at the relevant date the trademark could not be well known in Ukraine 
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or whether the claimant could appeal against the relevant decisions due to lack of evidence, 

from which the Appellate Chamber made the relevant decision. 

It is stated that there were 240 trademarks recognized as well known in Ukraine in 

2022. Among them 62 were recognized as well known in court, which is 24% of the total 

number of well-known trademarks, and 178 trademarks (76%) were recognized as well-

known just in the administrative procedure, which is more appropriate and competent, due 

to its quickness, transparency, and high level of intellectual property specialists, who are 

members of the Appellate Chamber Collegium.  

It is pointed out that the Paris Convention does not define measures for the protection 

of commonly known trademarks or procedures for their recognition, leaving it to each 

signatory country to decide these issues independently. An analysis of international law 

gives understanding that most countries do not have a separate or independent procedure for 

filing applications for recognition of well-known trademarks, and some of them consider 

applications for their recognition if the owners of such trademarks have demonstrated their 

need for such recognition. 

The conclusions and proposals set out in the dissertation has practical value for 

scientific, law-making and law enforcement activities, which could be used by the subjects 

of intellectual property rights in practice. Certain conclusions of the dissertation contain 

recommendations for the improvement of legislation regulating the sphere of intellectual 

property.  

Keywords: Commonly known trademarks, well-known trademarks, famous 

trademarks, trademarks with reputation, legal protection, intellectual property, intellectual 

property rights.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Міжнародна інтеграція позитивно впливає на економічний 

розвиток Україні, в тому числі на право інтелектуальної власності, завдяки чому в 

національне законодавство імплементуються норми міжнародного права та набуває 

поширення практика, яка використовується щодо об`єктів інтелектуальної власності, 

а саме товарних знаків (торговельних марок). 

Історично товарні знаки з'явились в стародавні часи, а згодом завдяки 

економічному розвитку суспільства отримали правову охорону, як на національних, 

так і на міжнародних рівнях. Об’єктом торговельної марки може бути будь-яке 

позначення або будь-яка комбінація позначень, що можуть використовуватись їх 

власниками для ідентифікації товарів чи послуг та відрізнення від товарів чи послуг 

інших осіб. 

Торговельні марки мають значну цінність, оскільки завдяки їх універсальному 

характеру, вони стають ефективним інструментом для взаємодії у економічних 

відносинах та торгівлі. Для споживачів торговельні марки виступають певним 

індикатором якості товарів чи послуг, тобто стають так званим брендом, що 

ототожнюється з ім`ям компанії виробника, який виробляє товар чи надає послуги. 

Функції, які виконують товарні знаки мають важливе значення, оскільки не тільки 

ідентифікують, а і інформують споживача про належність товару чи послуги певному 

виробнику, стимулюють та зберігають попит. 

Щодо термінологічної невизначеності, яка існує у світі, для позначення цього 

об’єкта правового регулювання, особливої різниці у дефініціях «товарний знак», 

«знак для товарів та послуг» чи «торговельна  марка» немає. Відповідно до чого, у 

даному дисертаційному дослідженні терміни «торговельна  марка» та «товарний 

знак» будуть використовуватись як синоніми. Однак, залишається питання щодо 

необхідності продовження приведення решти нормативно-правових актів до єдиної 
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термінології, яка використовується в основних законах України, що регулюють право 

інтелектуальної власності. 

Актуальність дослідження також полягає у необхідності наукового визначення 

обсягу правової охорони торговельних марок, зокрема, загальновідомих 

торговельних марок, які завдяки якості товарів та послуг, вкладеними коштами у 

просування, інтенсивному, постійному використанню та визнанню у суспільстві, 

стають дуже популярними серед споживачів.  

Загальновідомі торговельні марки не відносяться до окремої категорії 

торговельних марок та мають свій правовий режим захисту, який полягає у їх 

визнанні відповідними органами в країнах, де витребовується їх охорона, як по 

відношенню до однорідних товарів та послуг так і неоднорідних, а також для 

уникнення неправомірного використання репутації загальновідомої торговельної 

марки.  

При цьому, захист загальновідомих торговельних марок  має певні труднощі, які 

полягають у тому, що відсутність їх реєстрації на певних територіях, може 

призводити до використання таких марок третіми особами в недобросовісних цілях, 

відповідно до чого загальновідомі марки потребують більш посиленого захисту, у 

зв`язку з чим необхідне наукове визначення правового режиму загальновідомих 

торговельних марок відповідно до національного та міжнародного законодавства.  

У світі до категорії «загальновідомих» товарних знаків  можна віднести такі 

поняття, як: «добре відомі товарні знаки», «товарні знаки з репутацією» та «знамениті 

товарні знаки». Таке різноманіття термінів обумовлює необхідність проведення 

аналізу кожної дефініції та визначення їх рівня правової охорони відповідно до 

досвіду інших країн. Також, існує необхідність у дослідженні критеріїв, які 

визначають відомість торговельних марок у відповідності до міжнародної практики 

та можливих способів покращення процедури визнання торговельних марок 

загальновідомими у національному законодавстві для подальшого вдосконалення та 

імплементації України у міжнародну спільноту. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційне 

дослідження виконано на кафедрі інтелектуальної власності та інформаційного права 

Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в межах державних бюджетних науково-дослідних робіт за темами: 

«Правове забезпечення соціальної безпеки в Євроінтеграційних умовах» (№ 20 БФ 

042-01, 2020–2022 рр.); «Правова модель соціально-екологічної безпекової доктрини 

України» (№ 2020.01/0266, 2020-2021 рр.); «Розробка системного вчення про основні 

права людини з метою втілення в Україні європейських правових цінностей у 

контексті розбудови громадянського суспільства» (№19-БФ042-01, 2019-2021 рр.). 

Тему дисертаційного дослідження було затверджено рішенням Вченої ради 

Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

протокол № 4 від 22 жовтня 2018 року. 

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційного 

дослідження є розкриття правового режиму загальновідомих торговельних марок 

відповідно до національного та міжнародного законодавства, визначення практичних 

аспектів надання охорони добре відомим, знаменитим та торговельним маркам з 

репутацією, а також розробці на підставі проведеного аналізу теоретичних та 

практичних рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства і 

правозастосовчої діяльності. 

Для досягнення мети у дисертаційній роботі було визначено такі завдання:  

-    визначити роль торговельних марок в сучасному світі, їх історичне та правове 

підґрунтя;  

- виявити проблеми термінологічної неузгодженості у національному 

законодавстві, що діє у сфері інтелектуальної власності;  

-    дослідити види торговельних марок та функції, які вони виконують;  

-   з’ясувати особливості реєстрації торговельних марок за національним та 

міжнародним законодавством; 
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-     розглянути підстави для надання та відмови у правовій охороні торговельним 

маркам; 

-    охарактеризувати суть поняття загальновідомої торговельної марки у розрізі 

національного та міжнародного права; 

-  визначити різницю між поняттями «добре відома торговельна марка», 

«знаменита торговельна марка» та «торговельна марка з репутацією»; 

-   дослідити критерії для визнання торговельних марок загальновідомими в 

Україні та у світі; 

-    виявити проблеми визнання торговельних марок добре відомими на практиці 

України та запропонувати шляхи їх вирішення;  

-   розкрити особливості визнання товарного знаку загальновідомим відповідно 

до міжнародної практики. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є відносини з приводу виникнення, 

здійснення та захисту прав на загальновідомі торговельні марки. 

Предметом дисертаційного дослідження є визнання та правова охорона 

загальновідомих торговельних марок, у розрізі норм національного та міжнародного 

законодавства з огляду на практичні аспекти.  

Методи дослідження. Методологічну основу дисертаційного дослідження 

склала низка загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання, а саме: 

діалектичний метод, порівняльно-правовий метод, метод класифікації, історичний 

метод, аналізу й синтезу, індукції та дедукції, формально-юридичний метод та інші 

методи дослідження.  

Основним серед загальнонаукових методів дисертаційного дослідження став 

діалектичний метод, який дозволяє проаналізувати і оцінити правову природу 

загальновідомої торговельної марки, зокрема при визначенні ролі торговельної марки 

у світі, при дослідженні поняття «торговельна марка», її функцій, особливостей 

реєстрації, при виявленні проблем охорони та захисту загальновідомих торговельних 

марок  (підрозділ 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2).  



22 
 

Наступним методом є порівняльно-правовий, який використовувався для 

порівняння законодавства України та країн світу (ЄС, США, Китай, Японія), що 

регламентує правову охорону, як звичайних торговельних марок так і 

загальновідомих (підрозділ 1.4, 2.2);  практику визнання торговельних марок добре 

відомими відповідно до порядку встановленим національним та міжнародним 

законодавством (підрозділ 3.1, 3.2).  

Метод класифікації був застосований при визначенні різновидів торговельних 

марок для виокремлення критеріїв, щодо їх класифікації (підрозділ 1.1) та критеріїв 

визнання торговельних марок загальновідомими (підрозділ 2.3).  

Історичний метод дозволив дослідити економічні та правові процеси 

формування торговельної марки, як важливого інструменту взаємодії між 

виробниками та споживачами (підрозділ 1.1) та виокремлення окремого інституту 

загальновідомих торговельних марок, які мають більш широку правову охорону 

(підрозділ 2.1). 

Методи аналізу й синтезу використано під час визначення практичного питання 

реалізації процедури визнання торговельної марки загальновідомої в Україні в 

судовому та адміністративному порядку (підрозділ 3.1), для розкриття понять 

правової охорони та захисту загальновідомих торговельних марок (підрозділ 2.2.), 

дослідження особливостей визнання торговельної марки загальновідомою на 

практиці зарубіжних країн (підрозділ 3.2). Дедуктивний метод то було використано 

для формування висновків, у сфері інтелектуальної власності, щодо регулювання 

загальновідомих торговельних марок (підрозділ 2.1, 3.1, 3.2). 

Теоретична основа дисертаційного дослідження. Науково-теоретичне 

підґрунтя дисертації становили наукові праці таких вчених, як Д. Аакера,                                     

Г.О. Андрощука, І.Я. Бабецька, І.М. Бенедисюка, А. Бертрана, Г. Боденхаузена,                    

А.А. Герца,  В.В. Гордейчука, Т.С. Демченко, О. Дорошенка,  О.О. Зайцева,                                

О.Ю. Кашинцева, А.О. Кодинець, Е. Касеке, Т. Коваленко, О.Д. Лєвічева,                                             
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Ф. Мостерта, О.М. Мельника, Ф. Нгока, О.А. Підопригора, О.В. Піхурець,                             

Т.А. Родіонова, Л. Д. Романадзе, О. А. Рассомахіна, К. А. Сопова, Ф. Шехтера. 

Питання торговельних марок, загальновідомих торговельних марок та цивільно-

правового захисту щодо об`єктів інтелектуальної власності неодноразово викликали 

дискусію серед учених. Так, в Україні у 2006 року було захищено Кодинцем А.О 

кандидатську дисертацію «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг у цивільному праві України», у 2008 році О. А. Рассомахіна, 

захистила кандидатську дисертацію «Правове регулювання використання 

торговельних марок у господарському обороті». Також було захищено дисертаційні 

дослідження В.В. Гордейчуком за темою «Виключне право на торговельну марку як 

елемент змісту правовідносин інтелектуальної власності (вітчизняний та міжнародно-

правовий аспект» (2018). Аналіз наукових напрацювань у цій сфері засвідчує потребу 

в дослідженні проблемних питань визнання торговельних марок загальновідомими на 

практиці у відповідності до національного та міжнародного законодавства.  

Нормативну базу дисертаційної роботи становить система нормативно-правових 

актів; міжнародних та національних стандартів, що регулюють питання у сфері  

інтелектуальної власності щодо торговельних марок, зокрема положення чинних  

нормативно-правових актів України, у тому числі: Конституції України; Цивільного 

кодексу України; законів України та підзаконних актів у сфері інтелектуальної 

власності, міжнародних конвенцій, норм права ЄС та законодавства зарубіжних 

країн, зокрема, США, Великобританії, Фінляндії, Німеччини, Франції, азіатських 

країн, Угоди про асоціацію України з ЄС, Угоди про торговельні аспекти 

інтелектуальної власності.  

Емпіричною базою дисертаційного дослідження є матеріали судової практики 

Суду Європейського Союзу, Верховного суду, господарських та місцевих судів, 

статистична інформація. 

Наукова новизна отриманих результатів дисертації обумовлена тим, що дане 

дослідження є кваліфікаційною науковою працею, в якій було досліджено правову 
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охорону загальновідомих торговельних марок, як об`єкта інтелектуальної власності, 

на підставі чинного законодавства України та міжнародних-правових актів у сфері 

інтелектуального права, сформовано теоретичні положення та практичні 

рекомендації щодо удосконалення законодавства України у сфері охорони прав на 

торговельні марки. Наукова новизна міститься в положеннях, висновках і 

пропозиціях, які виносяться на захист. Зокрема:  

вперше:  

- положення про необхідність внести зміни, щодо зазначення єдиного терміну 

«торговельна марка», як в назву Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг»; внести зміни в Цивільний кодекс України та Господарський кодекс 

України, щодо вилучення дефініції «знаки для товарів і послуг»; внести зміни, щодо 

встановлення єдиної термінології до загальних нормативно-правових актів України, 

так і спеціальних в сфері інтелектуальної власності; 

- визначено, що до категорії загальновідомих торговельних марок відносяться 

такі, як: «знаменита торговельна марка», «добре відома торговельна марка» і 

«торговельна марка з репутацією», аналіз яких дозволяє стверджувати, що вони 

мають різний зміст; 

- обґрунтовано, що правова охорона, яка надається знаменитим, добре відомим 

та торговельним маркам з репутацією є неоднорідною, і необхідно чітко її 

розмежувати, оскільки виникає чимало випадків ототожнення даних понять чи навіть 

їх сплутування, що може викликати певні труднощі насамперед, для відповідних 

компетентних органів, які здійснюють їх захист, оскільки у світі не має єдності у 

використанні термінології і жодним міжнародним актом дані поняття не визначені; 

- пропонується у зв`язку зі сформованою у світі термінологічною 

невизначеністю, щодо використання різних дефініцій, таких як «знаменита 

торговельна марка», «добре відома торговельна марка», «торговельна марка з 

репутацією» здійснення перегляду основних європейських та міжнародних угод у 

сфері торговельних марок для створення ефективного міжнародного інституту 
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«загальновідомих торговельних марок», з чіткими термінологічними визначеннями, 

межами отриманої правової охорони, критеріями визнання та регламентованою 

процедурою отримання такої охорони; 

-  встановлено, що врегулювання та закріплення певного переліку критеріїв для 

визнання торговельної марки загальновідомою є складним процесом, а саме: 1) через 

рухливість інформації та змінні зовнішні фактори; 2) надання інших даних, які 

можуть свідчити про добру відомість торговельної марки. Дані критерії можуть бути 

застосовані для будь-якої країни, проте для кожної окремої країни питома вага і 

пріоритетність цих критеріїв будуть різними в залежності від ступеня економічного 

розвитку, території, щільності населення, освіченості населення та інших соціальних 

і економічних факторів, що визначають ступінь розвитку ринку конкретної країни; 3) 

надмірно формальний підхід при вирішенні питання щодо надання правової охорони 

торговельній марці статусу «загальновідомої» може бути недоцільним; 

- обґрунтовані особливості добре відомих торговельних марок в Україні, а саме: 

1) публічне підтвердження на підставі рішення суду або уповноваженого органу 

найширшої популярності торговельної марки на території і її однозначної асоціації з 

компанією-правовласником; 2) можливість визнання торговельної марки добре 

відомою на конкретну дату, встановлену володільцем; 3) отримання безстрокової 

правової охорони; 4) можливість поширення правової охорони добре відомої 

торговельної марки відносно неспоріднених товарів та послуг; 5) отримання більш 

розширеного захисту прав для припинення порушень добре відомої торговельної 

марки, в тому числі при використанні в доменних іменах і фірмових найменуваннях; 

6) при визначені торговельної марки добре відомою використовуються певні критерії, 

на відміну від підстав при реєстрації звичайної торговельної марки; 7) добре відома 

торговельна марка підлягає зазначеній правовій охороні незалежно від факту її 

реєстрації в країні, де така охорона витребується, або в інших країнах (не 

додержується так званий принцип територіальності); 
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- зазначено, що визначення поняття «добре відома торговельна марка» в 

українському законодавстві не надано, на підставі чого можна запропонувати надати 

наступне формулювання: «добре відомою торговельною маркою є позначення, яке 

інтенсивно і протягом тривалого часу використовується на певній території, 

внаслідок чого воно набуло широку популярність серед споживачів щодо товарів 

та/або послуг певної особи і в порядку встановленим країною, де витребовується 

охорона, визнано добре відомим». 

удосконалено:  

- на підставі аналізу національного та міжнародного законодавства у сфері 

охорони торговельних марок, сформульовано перелік основних положень, які 

визначають можливість надання правової охорони торговельним маркам в Україні:   

1) позначення повинні мати здатність викликати у споживача асоціативні образи, 

достатні для індивідуалізації товарів або послуг та їх виробника від інших товарі або 

послуг, тобто виконувати дистинктивну функцію;  2)  торговельна марка має 

відповідати принципам моралі, а також встановленому публічному порядку;                             

3) надання правової охорони певній торговельній марці не повинно порушувати прав 

та інтересів правоволодільців щодо позначень та інших об’єктів інтелектуальної 

власності; 

- наголошено, що до переліку суб`єктів права інтелектуальної власності на 

торговельну марку відноситься будь-яка особа, об’єднання осіб або їх 

правонаступники, тобто суб’єктами права можуть бути фізичні або юридичні особи.   

Однак, у зв`язку з проблемою, щодо недобросовісної реєстрації прав на торговельні 

марки на користь фізичних або юридичних осіб, які не мають наміру використовувати 

торговельну марку у своїй господарській діяльності, є необхідність внесення 

відповідних доповнень до законодавства України з метою обмеження можливості 

реєстрації торговельних марок лише на ім'я фізичної чи юридичної особи, що 

здійснює підприємницьку діяльність; 
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- встановлено, що визнання торговельних марок добре відомими в 

адміністративному порядку, є більш доречнішим та компетентним, з огляду на його 

оперативність, зрозумілість та високий фаховий рівень спеціалістів в сфері 

інтелектуальної власності, що входять до складу колегії Апеляційної палати; 

- висновки, щодо недосконалості процедури визнання товарних знаків 

загальновідомими, оскільки Паризька конвенція не визначає заходів щодо охорони 

загальновідомих товарних знаків або процедур їх визнання, залишаючи кожній країні, 

можливість вирішувати ці питання, як вона бажає. У зв`язку з чим, в багатьох країн 

немає окремої чи незалежної процедури визнання загальновідомих товарних знаків. 

Окрім того, більшість країн не розглядають заявки щодо визнання товарних знаків 

загальновідомими, лише за умови, якщо власники таких товарних знаків не 

продемонстрували потреби в такому визнанні.  

набули подальшого розвитку: 

- розуміння того, що загальновідомі торговельні марки не є особливим 

різновидом торговельних марок, а представляють собою режим правової охорони 

законного інтересу певної особи, що використовує торговельну марку або позначення 

на ринку; 

- положення про те, що охорона загальновідомих торговельних марок полягає у 

тому, що зазвичай торговельні марки охороняються від подібних торговельних марок 

до ступеня змішування тільки при використанні останніх для таких самих або схожих 

товарах чи послугах, а відповідно загальновідомі торговельні марки охороняються від 

подібних до ступеня змішування торговельних марок навіть в тому випадку, коли 

вони використовуються по відношенню до неоднорідних товарів чи послуг. Окрім 

того, така охорона полягає в запобіганні неправомірного використання компаніями 

репутації такої торговельної марки і/або нанесенню шкоди її діловій репутації та 

престижу; 

- висновок про те, що визнання в Україні торговельної марки добре відомою 

відбувається відповідно до процедури  звернення до суду з позовом щодо захисту 
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порушених прав власника торговельної марки та відповідно її визнання в якості добре 

відомої. Однак, спори у відповідних інстанціях розглядаються роками, у зв`язку з 

великою завантаженістю та низьким рівнем фахової підготовки суддів у справах, 

пов'язаних з інтелектуальною власністю, що на практиці призводять до затягування 

та неможливості розглянути такі справи з винесенням остаточного рішення; 

- розуміння того, що рішення Апеляційної палати про визнання торговельної 

марки добре відомою можуть визнаватись недійсними в судовому порядку, однак в 

чинному законодавстві не визначено підстав, на яких бути оскаржено таке визнання, 

а саме щодо апелювання відповідної дати на яку торговельна марка не могла бути 

добре відомою в Україні або оскарження відповідного рішення у зв'язку з 

недостатністю доказів, на підставі яких Апеляційна палата визнала торговельну 

марку добре відомою. 

Практичне значення отриманих результатів дисертації полягає в тому, що  

висновки, практичні положення, рекомендації та пропозиції, висвітлені в 

дисертаційному дослідженні можуть бути використані: 

- у науково-дослідній діяльності – для подальших досліджень актуальних 

проблем науки інтелектуального права, у тому числі теоретичних розробок питань 

правової охорони загальновідомих торговельних марок; 

- у законопроектній роботі – в процесі внесення змін і доповнень до цивільного, 

господарського законодавства, спеціального законодавства у сфері інтелектуального 

права;  

- в правозастосовній практиці – у контексті вдосконалення практики 

застосування законодавства в сфері інтелектуального права, особливо судовими 

органами у процесі розгляду спорів із порушення прав інтелектуальної власності, 

щодо визнання торговельних марок добре відомими; 

- у освітньому процесі – під час викладання навчальних дисциплін «Захист прав 

інтелектуальної власності», а також підготовки й викладання спецкурсів (Акт про 
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впровадження результатів дисертаційного дослідження Інституту права КНУ імені 

Тараса Шевченка від 21.05.2022 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертаційного були висвітлені на міжнародних і всеукраїнських науково-

практичних конференціях: «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та 

національного» (м. Харків, 14-15 лютого 2020 р.), «Проблеми та стан дотримання і 

захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 20-21 серпня 2021 р.), «Юридична наука в 

сучасному світі: здобутки та перспективи» (м. Дніпро, 27 вересня 2019 р.), 

«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні» 

(м. Одеса, Україна, 7-8 лютого жовтня 2020 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у десяти 

наукових публікаціях, серед яких три статті – у журналах, включених МОН України 

до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, три – в іноземних наукових 

періодичних виданнях, а також чотири тези доповідей на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації обумовлена її метою та завданнями. Дисертаційне 

дослідження складається з анотацій, переліку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків до кожного розділу та 

загальних висновків дисертації, списку використаних джерел і додатків. Загальних 

обсяг дисертації становить 200 сторінки, з них основного тексту 190 сторінок. Список 

використаних джерел нараховує 174 найменувань.  
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

 

1.1. Поняття, види та функції торговельної марки 

 

 Одним із багатогранних за своєю природою об`єктів інтелектуальної власності, 

невід`ємною частиною будь-якої діяльності, ідеї та бізнесу є торговельна марка, яка 

за своєю природою виходить за межі правого поля, використовуючись в багатьох 

сферах суспільства, як, наприклад, в економічній, маркетинговій, соціологічній та 

психологічній сферах. 

На сьогоднішній час, щодо питання становлення та розвитку торговельних 

марок, у світі немає єдиної думки, як інструмент для розвитку економічних відносин, 

він виник ще в стародавні часи, а відповідно правову охорону вони отримали лише із 

закріпленням їх у законодавчих актах у другій половині ХІХ ст. [57, с. 132]. 

Вважається, що історія торговельних марок почалася з часів винаходу клейма на 

виробах, яке ставили на своїх товарах стародавні ремісники й майстри Стародавньої 

Індії та Китаю, Ассирії і Вавилону, Стародавнього Риму й Греції. Дійсно, дані клейма 

та тавро можна вважати прототипами торговельних марок, однак в античну епоху 

практика використання індивідуальних торговельних марок здійснювалась 

здебільшого для засвідчення належності майна певному власнику або авторства 

творця виробу [57, с. 132], а не у потребі у торговельній марці, як засобу 

виокремлення продукції від товарів інших ремісників та підвищення на неї 

споживчого попиту. 

Середньовіччя вважається важливим етапом в історії створення торговельних 

марок, оскільки майже кожен поважаючий себе ремісник вказував власний торговий 

символ на товар - марку гільдії [151]. У кожної гільдії була своя, легко впізнавана 

торговельна марка чи логотип, і поступово за гільдією, а часто і за місцевістю, в якій 
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вона розташовувалась, закріплювалась монополія на виробництво певних виробів 

[138]. 

Окрім гільдій, розвиток засобів індивідуалізації також зосередився у ремісничих 

цехах, де маркування здійснювалось за правилами цехової регламентації. А. О. 

Кодинець досліджуючи історію розвитку засобів індивідуалізації зазначає, що: 

«тавро вказувало на належність виробника до цехової організації ремісників і тим 

самим засвідчувало, що зазначений виготовлювач має право на виробництво й 

продаж цього виробу. Зображення, нанесене на товар, слугувало одночасно 

свідченням того, що він виготовлений ремісником із дотриманням встановлених 

правил та пройшов контроль цехової корпорації» [53]. 

Ремісники, які працювали поза цеховим підприємством, також мали можливість 

виготовляти продукцію та наносити своє маркування, однак лише за наявності 

дозволу, так званого «привілею» від королівської влади, що розповсюджувався на 

певну територію. Таке маркування товару мало «приватноправовий характер, 

добровільність, індивідуальність, а також …допомагало відмежовувати однорідну 

продукцію конкурентів» [57]. 

Еволюція торговельних марок була також пов`язана і з людською діяльністю при 

наданні різноманітних послуг один одному, таких як надання нічлігу, приготування 

їжі тощо. Для того, щоб подорожній міг здалеку побачити можливість відпочинку та 

не стукав у всі двері поспіль, господарі таких дворів ставили біля своїх воріт жердину, 

на яку прикріплювався який-небудь предмет домашнього начиння. Коваль при дорозі 

зазвичай ставив біля своєї кузні жердину з колесом нагорі, а міські кравці, шевці, 

перукарі виставляли біля вікна крамниць атрибути свого ремесла, і над вхідними 

дверима вішали бутафорні зображення чобіт, ножиць, голок з ниткою.  

В Англії з XIV сторіччя склалися типові рекламні торговельні марки-символи: 

пляшки з підфарбованою рідиною у аптекарів, жердина з червоними і білими 

стрічками у перукарів, три шматки цукру у бакалійників, три кулі у лихварів, 

зображення шотландця у табачників [150]. А в XV сторіччі з розвитком друкарства, 
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перші друкарі проставляли свої знаки на першій або останній сторінках книг. Перший 

такий знак було проставлено у 1457 році німецькими друкарями Фустом і Шеффером 

з Майнца. [138]. За часів Київської Русі торговельні марки використовувались у 

гончарному виробництві, поступово розповсюджуючись серед представників інших 

професій: ювелірів, видавців книг, ковалів, столярів. 

З розвитком фабричної промисловості постало питання про необхідність 

надання захисту торговельним маркам на законодавчому рівні. Перші спроби 

нормативного регулювання торговельних марок відбулися у 1667 році, з прийняттям 

Новоторгового уставу, який встановлюв правила внутрішньої та зовнішньої торгівлі 

і зобов’язання ставити «на товарах клейма, печатки, всякі різні відзнаки» для 

відмежування російських товарів від іноземних [57, с. 133]. У 1754 році був виданий 

перший російський урядовий Указ про обов`язкове таврування всіх вітчизняних 

товарів особливими фабричними знаками «зі всіма благами і повинностями». Згідно 

цього документа вимагалося на всі товари наносити клейма, а також передбачалося 

кримінальне покарання за фальшиві клейма [138]. А вже у 1774 році було прийнято 

Статут про промисловість, який передбачав обов’язкове клеймування всіх товарів 

особливими фабричними або заводськими знаками [13].   

 Бурхливий розвиток промисловості ХVIII та XIX ст. посприяв появі на ринку 

великої кількості товарів різних виробників, що в свою чергу призвело до конкуренції 

між виробниками за привернення уваги споживача до своїх виробів. Оскільки 

продукція певних торговельних марок відзначалась високою якістю, набуло 

поширення використання таких марок у недобросовісних цілях, які призвели до 

необхідності встановлення відповідальності за такі незаконні дії. 

Як зазначає А. О. Кодинець «виникає потреба у покаранні винних у використанні 

чужого фабричного чи торгового знаку. Її передумовою стало закріплення за 

товаровиробниками права на позначення виготовленої продукції оригінальними 

символічними знаками та встановлення системи покарань за їх незаконне 

використання. За цих умов торговельна марка набуває правового значення та 
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переходить з економічної категорії - позначення, застосованого для індивідуалізації 

продукції, у юридичну площину - об’єкта правової охорони» [53, с.132]. 

Поява недобросовісних конкурентів, яка почалася в XІХ столітті, призвела до 

необхідності чіткої регламентації всіх аспектів використання торговельних марок, у 

зв`язку з чим, всі промислово розвинені країни прийняли перші національні закони 

щодо надання правової охорони торговельних марок. У Франції такий закон було 

прийнято в 1857 р., в США – в 1881 p., у Великобританії – в 1883 p. та Німеччині – в 

1884 р. 

Як відомо, першою офіційно зареєстрованою торговельною маркою вважається 

марка пивоварів «Червоний трикутник «Бесс», зареєстрований в Англії у 1876 році, а 

через чотири роки Вільям Проктор і Джеймс Гембл створили нову технологію, що 

забезпечила постійну якість мила, яка дала поштовх американській компанії «Procter 

& Gamble» зареєструвати «IVORY», як торговельну марку [13].  

Підписання у 1883 році Паризької конвенції започаткувало нову правову еру у 

сфері інтелектуальної власності, відповідно до якої об`єктами промислової власності 

визнавалися товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування і зазначення 

походження товарів. 

В оригінальному тексті цієї конвенції використовується термін «фабрична 

марка», а вже з ХХ ст. почали вживати і термін «торговельні марки» (або торгові 

марки, товарні знаки, знаки для товарів і послуг). Цією конвенцією було забезпечено 

єдність підходів, визначення єдиних вимог щодо ознак охороноспроможності 

об`єктів правової охорони, встановлення правового статусу учасників правовідносин 

[8]. 

У 1891 рокі було започатковано систему міжнародної реєстрації торговельних 

марок шляхом укладання Мадридської угоди [70] та Мадридського Протоколу, 

укладеного до неї у 1989 році [109]. Сукупність цих двох процедур реєстрації 

товарних знаків отримала назву Мадридської системи міжнародної реєстрації 

товарних знаків. Вона була створена для забезпечення зручного, економічно 
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ефективного і централізованого процесу реєстрації та управління торговельними 

марками у всьому світі. 

З огляду на зазначене, розвиток суспільного виробництва, який супроводжувався 

належним правовим забезпеченням динамічних ринкових відносин, сприяв 

становленню інституції торговельної марки [44]. При цьому, правовий статус вона 

отримала відповідно нещодавно, внаслідок законодавчого врегулювання як на 

національному рівні, так і на міжнародному, однак багато науковців вважають 

інакше, а питання щодо моменту виникнення торговельної марки й досі є відкритим 

та дискусійним.  

У своєму дослідженні А. О. Кодинець зазначає, що «вчені Б. Хекл та М. Шпунда 

пов'язують його з встановленням системи реєстрації торговельних марок, оскільки 

лише у цьому випадку клеймо перетворюється у товарний знак» [162],  а відповідно 

інші обумовлюють виникнення товарного знаку у період розвитку цехових 

організацій Середньовіччя, а вже подальший розвиток якого відбувався в умовах 

капіталізму. При цьому, за вихідний момент також береться прийняття перших 

законодавчих актів про охорону фабричних та (або) торгових клейм у першій третині 

ХІХ ст. або поява відповідного терміну у правових документах у кінці ХІХ ст. [57; 58; 

53, с.132].  

Також, відзначають, що товарні знаки виникли в той період, коли стала 

відчуватися потреба в них, а культурна сфера західної економіки, що базується на 

принципах конкуренції, вже не могла без них обходитися [144]. Загалом, торговельна 

марка, як явище, є надзвичайно динамічною, вона продовжує свій розвиток, а її 

еволюція аж ніяк не закінчується з кінцем тисячоліття [160]. І відповідно, як визначив 

Ф. Котлер, товарним знаком може бути ім’я, знак, малюнок або поєднання малюнків, 

символи, які призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця та 

вирізнення їх від товарів і послуг третіх осіб [169]. 

Підсумовуючи, поява торговельних марок розпочалась у стародавні часи та  

історично трансформувалась у невід’ємний інструмент торгівлі, а завдяки 
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нормативному закріпленню в правових актах стала повноцінним об’єктом права 

інтелектуальної власності. Відповідно кожен підприємець мати такий торговельну 

марку, як інструмент індивідуалізації товарів та послуг, оскільки вони є візитними 

картками у світі бізнесу [46]. 

Окрім походження торговельної марки, важливим аспектом є дослідження 

термінології такого об`єкта інтелектуальної власності, як в розрізі національного і 

міжнародного законодавства, так і у науково-практичній літературі. 

Принцип правової визначеності визнається одним із основних принципів 

правової системи як такої. Враховуючи те, що будь-який правовий припис 

виражається за допомогою мовних засобів, зокрема, за допомогою термінів, як 

основних мовних одиниць, ці терміни мають бути зрозумілими для всіх осіб, яким 

адресований припис. Одним із способів забезпечення такої зрозумілості є 

застосування в текстах нормативно-правових актів правових дефініцій. Крім того, для 

ефективної реалізації особою своїх прав та виконання обов’язків важливою є 

можливість передбачення нею правових наслідків своїх дій. Цьому сприяє 

однозначне та відносно стійке значення понять, які використовуються в 

законодавстві, що також може бути досягнуто за допомогою правових дефініцій 

[161]. 

Таким чином, правові дефініції — одні із необхідних складових для переходу від 

невизначеності до визначеності в праві, значення яких полягає у тому, що вони 

сприяють об’єктивному відображенню правової дійсності, забезпечують 

відмежування одного терміну від іншого в конкретній термінологічній системі та 

забезпечують відносну визначеність у праві [69]. 

 У світі існують розходження між різними термінами при визначенні правової 

дефініції, якою позначають товари та послуги, застосовуються терміни: «торговельна 

марка», «знак для товарів і послуг», «торгова марка», «бренд», «торговий знак», «знак 

обслуговування» тощо» [7]. 
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В Україні, ще з 2004 року використовувалась різна термінологія в сфері 

інтелектуальної власності, оскільки з прийняттям ЦК України було введено нове 

поняття «торговельна марка», а натомість в спеціалізованому Законі про знаки,  

використовувалось поняття «знак для товарів і послуг» [163, 105].  

Така неоднорідність положень потребує уніфікації понять, оскільки 

термінологічна неузгодженість має негативні наслідки і є «…недоліком законодавчої 

техніки», і відповідно, як зазначає О. В. Піхурець «…таке становище, безумовно, є не 

нормальним. Довільне поводження з термінологією, яке може призвести до підміни 

одних термінів і понять іншими, ускладнює сприйняття й правильне розуміння 

спеціальної й ділової інформації та літератури» [158, 20, с. 11].  

Серед науковців можна зустріти негативне ставлення до вжиття терміну 

«торговельна марка», а також «пропозиції уніфікувати термінологію, вживану в 

законодавстві України, на базі загального поняття «знак для товарів та послуг», тобто 

відмовитися від новели, закріпленої в ЦК України» [21, с. 76]. 

Наприклад, багато науковців обґрунтовує доцільність застосування терміну 

«товарний знак», аргументуючи свою позицію, що «в українській мові поняття «знак» 

є родовим до поняття «марка», і відповідно, видовим до поняття «знак» стосовно 

товарів і послуг, тому у законодавстві є логічним застосовувати термін «знак для 

товарів і послуг», а не «торговельна марка» [11, c. 35].  

Водночас А. О. Кодинець, зазначає, що «ЦК України зберіг тенденцію 

використання єдиного поняття для характеристики позначення товарів та послуг» [55, 

с. 7]. Ним стала «торговельна марка» і це було зумовлено «необхідністю заміни 

терміну «знак для товарів та послуг» більш стислою категорією, загальною стосовно 

товарного знака та знака обслуговування», а також «потребою у приведенні 

законодавства України у відповідність до вимог міжнародних правових актів не лише 

шляхом внесення відповідних змін до змісту правових документів, але й через 

імплементацію вжитих ними правових термінів» [170]. 
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При цьому, важливо зауважити, що «словосполучення «торговельна марка» є 

певним чином калькою з англійської мови, однак за сенсом воно є тотожним поняттям 

«товарний знак» та «знак для товарів та послуг», а отже, такі поняття можна 

застосовувати і це не змінює сутності явища» [139].  

У міжнародних правових актах, які регулюють питання правової охорони 

торговельних марок, також зазначаються різні терміни. У Паризькій конвенції 

застосовується термін «товарний знак» стосовно підприємств, що виробляють 

товарну продукцію, і «знак обслуговування» − стосовно організацій, які не 

займаються безпосередньо виробництвом товарів [170].  

Однак, мовою оригіналу, в Паризькій конвенції [173] вживається термін «une 

marque de fabrique ou de commerce», що в перекладі з французької означає «фабрична 

чи торгова марка». При цьому, з офіційного перекладу Паризької конвенції 

українською мовою вбачається використання терміну не «торгова марка» чи 

«торговельна марка», а саме «фабричний або товарний знак».  

Про це зазначає і О. А. Рассомахіна, що «оригінальний текст Паризької конвенції 

про охорону промислової власності, підписаний 1883 року, в якому говориться про 

фабричну чи торгову марку в радянських нормативних актах і, відповідно, 

спеціальній літературі, перекладався із застосуванням терміну «товарний знак» 

стосовно підприємств, що виробляють товарну продукцію» [113].  

Також, в тексті офіційного перекладу Угоди ТРІПС, українською мовою 

вживається термін «товарний знак», а в оригінальному тексті англійською мовою 

вживається термін «trademark». 

О. В. Піхурець висловлює думку, що «…термін «торговельна марка» має 

англійське походження  і в словосполученні може перекладатись як «торговельна 

марка» і як «торгова марка». Відповідно такі терміни виступають синонімами» [21, 

с.76].  

На відміну від вищезазначених міжнародних договорів, у законодавстві ЄС 

термін «торговельна марка» у правовому значенні використовується у нормативно-
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правових актах, оскільки для сучасного етапу розвитку європейського законодавства, 

щодо охорони прав на торговельні марки характерним є процес універсалізації 

законодавств країн ЄС з метою подолання будь-яких перешкод на шляху 

впровадження та практичного використання позначень на єдиному просторі ЄС [170]. 

Отже, з огляду на протилежні погляди та термінологічну невизначеність у 

національних та міжнародних актах, в даному дисертаційному дослідженні будуть 

використовуватись терміни «торговельна  марка» та «товарний знак» як синоніми. 

При цьому важливо зазначити, що розпочатий процес встановлення в Україні 

єдиної термінології, який був запроваджений Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України про посилення охорони і захисту прав на 

торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 

21.07.2020 року (далі – Закон від 21.07.2020 року) [97] не був повністю завершений. 

Зміни були внесені лише до тексту Закону,  де слова «знаки для товарів і послуг» в 

усіх відмінках і числах було замінено словами «торговельна марка» у відповідному 

відмінку і числі. Однак, назву самого Закону не було змінено, що з огляду на спробу 

уніфікування термінології, є нелогічним.  

Також вищезгаданим Законом від 21.07.2020 року не були внесені зміни до ЦК 

України та Господарського Кодексу України, щодо встановлених об’єктів прав 

інтелектуальної власності визнаються торговельні марки (знаки для товарів і послуг).  

Окрім того, оновлення не торкнулось і інших нормативно-правових актів, 

відповідно до чого у загальному законодавстві України продовжують існувати 

синонімічні терміни для позначення «торговельної марки»: у Кодексі України про 

адміністративні правопорушення [52] та в Законі України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» [103] зазначається термін «знак для товарів і послуг», 

у Законі України «Про телебачення і радіомовлення» зазначається поняття «торговий 

знак», «товарний знак», «знак для товарів і послуг» [107], тощо. 
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Також, термін «знак для товарів і послуг» використовується наразі і у 

спеціальному законодавстві у сфері інтелектуальної власності, що регулює питання 

торговельних марок, а саме: 

- у «Правилах погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну 

назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» [101]; 

- у «Правилах складання і подання заявки на видачу свідоцтв України на знак для 

товарів і послуг» [95]; 

- у «Положенні про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і 

послуг» [98]; 

- у «Положенні про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, 

що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» [99]; 

- в «Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів 

відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг» [41]; 

Відповідно до зазначеного, Законом від 21.07.2020 року не було урегулювано 

термінологічну невизначеність, наслідком чого є необхідна потреба подальшої 

законодавчої роботи над забезпеченням відносної визначеності у праві, оскільки 

термінологія, що використовується в певному акті, «має бути стійкою, єдиною як в 

межах такого акту, так і в усьому масиві вже чинних актів, особливо тих, що 

стосуються однієї сфери регулювання, і відповідно ідентичні поняття мають бути 

виражені однаковими термінами наскільки це можливо, без відхилення від їх 

значення у звичайній, юридичній чи технічній мовах» [161]. 

Наразі національне законодавство знаходиться на шляху вдосконалення та 

приведення у відповідність міжнародним нормативно-правовим актам у сфері 

інтелектуальної власності, відповідно до чого співставний аналіз визначення поняття 

«торговельна марка» підлягає дослідженню. При цьому зауважено, національне 

законодавство, як і законодавство більшості країн, не надає визначення торговельній 

марці, а лише встановлює певні підстави, яким повинно відповідати позначення, 

заявлене на реєстрацію у якості торговельної марки. [134, с. 22-23].  
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В Україні, Закон про знаки надає визначення торговельній марці як позначенню, 

за яким товари і послуги виробника чи особи яка надає послуги відрізняють від 

товарів і послуг інших осіб, та відповідно об’єктом торговельної марки може бути 

будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень [2].  

У статті 492 ЦК України надається інше визначення торговельної марки, де вона 

«..виступає будь-яким позначення або будь-якою комбінацією позначень, які 

придатні для вирізнення товарів та/або послуг, що виробляються чи надаються 

однією особою, від товарів та/або послуг, що виробляються чи надаються іншими 

особами» [46; 163].  

Щодо міжнародного законодавства, то в Угоді ТРІПС, товарним знаком 

визначається «…будь-який знак або сполучення знаків, що дають змогу відрізнити 

товари або послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, 

мають здатність утворювати торговий знак» [155]. А Паризька конвенція визначає 

товарний знак як: «знак, що служить для того, щоб відрізнити продукцію одного 

підприємства від продукції інших. Володілець товарного знака має зазвичай 

виключне право використовувати даний знак або його варіанти для одних і тих самих 

товарів, а також подібної до них продукції» [81]. 

Для уніфікації правового регулювання та забезпечення ринкових відносин на 

міжнародному рівні було прийнято низку актів щодо охорони торговельної марки, 

зокрема Директиву Ради ЄС № 89/104/ЄЕС, яка у статті 2 визначає, що торговельна 

марка може складатися з будь-якого знака, який можна представити у графічній 

формі, зокрема слів, включаючи власні імена, малюнки, літери, цифри, зображення 

товарів чи їхніх упаковок, за умови, що такі знаки здатні відрізняти товари чи послуги 

одного виробника від товарів чи послуг інших виробників [66]. 

У зв'язку з прийняттям нової Директиви Ради ЄС № 2008/95/ЄС [26] та 

Регламенту № 2017/1001 [116], було введено нове поняття - «торговельна марка ЄС», 

яка може складатися з будь-яких позначень, зокрема слів, у тому числі власних імен 

та прізвищ або зразків, літер, цифр, кольорів, форм товарів, або паковань товарів, або 
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звуків, за умови, що такі знаки можуть: вирізняти товари або послуги одного 

підприємства з-поміж товарів або послуг інших підприємств; та бути позначені у 

Реєстрі торговельних марок Європейського Союзу у спосіб, який надає можливість 

компетентним органами та громадськості визначити чіткий і точний предмет 

охорони, наданої їх власнику [26; 116]. 

Отже, на підставі аналізу вищезазначених положень які визначають поняття 

«торговельна марка», можна зробити висновок, що національні положення щодо 

об`єктів промислової власності, цілком відповідають міжнародним договорам у сфері 

права інтелектуальної власності, що свідчить про певні успіхи в гармонізації.  

Окремо необхідно зазначити, що досить часто при характеристиці «торговельних 

марок» можна зустріти термін «бренд», з приводу чого науковці висловлюють різні 

погляди. Так, одні ототожнюють звичайну торговельну марку з брендом.  Наприклад, 

А.А. Герц зазначає, що «…у сучасному світі компанія може володіти необмеженою 

кількістю торгівельних марок, які часто називають «брендом» [17]. Інші зазначають, 

що «…поняття «бренд» ширше, оскільки включає не тільки товарні знаки (trade 

marks), але і фірмові найменування (trade names), ділову репутацію і престиж 

виробника товарів (goodwill). Бренд - це узагальнююча характеристика, що включає 

ім'я (brand-name) і образ (brand-image) виробника товарів або послуг» [192]. 

З точки зору Д. Аакера «…бренд є особливою назвою та (або) символом (такий, 

як логотип, торговельна марка або дизайн упаковки), що призначені для ідентифікації 

товарів або послуг одного продавця чи групи продавців, а також для 

диференціювання цих товарів (послуг) від схожих продуктів конкурентів». За його 

оцінкою бренд сигналізує споживачеві про джерело продукту й захищає як 

споживача, так і виробника від конкурентів, які намагаються пропонувати товари, що 

зовні здаються ідентичними [62]. 

Оскільки «сильний» бренд є одним із основних і найефективніших засобів 

боротьби за споживчий попит на ринку, торговельна марка, як основна складова, 

візитна картка бренду, приймає на себе функції по приверненню уваги споживача і з 
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можливістю мати вплив щодо рішення про придбання товару того чи іншого 

виробника. Важливо зазначити, що бренд не є об'єктом інтелектуальної власності, 

тому неправомірно ототожнювати його з «розкрученою» торговельною маркою, а 

також марка може бути лише складовою частину бренду, хоча і найбільш цінною його 

частиною [192]. 

Різновид ознак торговельних марок призвів до появи великої кількості напрямів 

класифікації, відповідно до яких можна запропонувати виокремити такі критерії: за 

формою вираження позначень (словесні, зображувальні, комбіновані торговельні 

марки тощо); за ступенем популярності та асоціативності позначень в широкому колі 

потенційних споживачів (звичайні та загальновідомі торговельні марки); за кількістю 

правоволодільців (індивідуальні та колективні торговельні марки). 

1) Щодо форми вираження позначень, які можуть слугувати торговельними 

марками.  

У світі об’єктами правової охорони можуть бути зареєстровані торговельні 

марки в наступному вигляді: словесні, зображувальні, об’ємні, звукові, світлові, 

ароматичні, кольорові чи у поєднанні кольорів тощо. 

Словесні торговельні марки користуються найбільшою популярністю при цьому 

вони не повинні бути загальновживаними символами, термінами або описовими щодо 

зазначених у заявці товарів і послуг та не повинні вказувати на вид, якість, склад, 

кількість, властивості, призначення, тощо [62].  

Також словесними позначеннями можуть бути слова, в тому числі власні імена, 

словосполучення слів, що включають в себе цифри і букви, та їх поєднання. В якості 

подібного позначення може виступати найменування компанії, товару або послуги.  

Темою словесних торговельних марок можуть бути астрономічні назви, імена власні, 

імена історичних осіб. Існує також група торговельних марок, яка складається з назв 

професій, географічних назв [73]. 
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Бощицький Ю.Л. розрізняє наступні типи словесних торговельних марок, а саме: 

перший, де охороняється лише слово, і другий де торговельні марки, виконані 

особливим шрифтом.  

Загалом словесні торговельні марки більш виразні, легше запам'ятовуються, 

вимовляються, перекладаються, відповідно до чого є більш ефективними [12].  

Зображувальними (графічними) торговельними марками виступають художні, 

графічні та інші позначення, що можуть бути втілені у малюнку, кресленні, як 

результати образотворчої діяльності. Це можуть бути зображення як існуючих 

об'єктів, так і абстрактних композицій чи символів, які втілюються в малюнок, 

креслення тощо. Основна вимога для такого позначення — простота і помітність, а 

також відсутність перевантаженості деталями. Це забезпечить успіх при просуванні 

товарів та послуг з цим позначенням на ринку [79]. 

Зображення може стосуватися фігур людей, тварин, птахів, бути орнаментом, 

стилізованим зображенням тощо [12], однак, головною ознакою і вимогою 

торговельної марки залишається її новизна та можливість відрізнятися від інших 

зображувальних торговельних марок.  

Успіх зображувальних марок значною мірою визначається їхньою простотою, 

естетичністю, оригінальністю та ефективністю, оскільки дуже складні й 

перевантажені зайвими деталями торговельні марки є малоефективними. 

Ще одним видом торговельних марок виступають об`ємні торговельні марки. Як 

випливає із самої назви, вони представляють собою зовнішній вигляд об'ємного 

товару, тривимірну форму, яка настільки запам'ятовується і є незвичайною, що здатна 

створити в свідомості споживача асоціації з конкретним виробником такого товару.  

Об’ємні знаки повинні мати оригінальний (розрізняльний) зовнішній вигляд. І 

відповідно мати таку форму виробу, упаковки тощо, яка не визначається виключно їх 

функціональним призначенням і вказує на конкретного виробника [74]. 

Наприклад, це може бути оригінальна форма пляшки для алкогольних напоїв, 

зовнішній вигляд флакона парфумів або будь-які інші випадки, коли візуальне 



44 
 

оформлення товару, оригінальне «з усіх боків», значно підвищує його привабливість 

для покупців. Іноді споживачі дізнаються про відомий бренд не тільки з логотипів або 

назви, а й в більшій мірі по характерній формі упаковки, оскільки незвичайні, химерні 

флакони для парфумів, вишукані шкатулки для прикрас, пляшки алкоголю легко 

запам'ятовується покупцями.  

Комбіновані торговельні марки поєднують у собі словесні і зображувальні 

позначення, як сполучення малюнка і слова, малюнка і букв, малюнка і цифр, слів і 

цифр тощо. Нерідко подібні поєднання несуть у собі смислове навантаження, а їхні 

елементи доповнюють та пояснюють один одного [77]. 

Безперечно, обидві частини повинні бути пов'язані композиційно, сюжетно та 

складати єдине ціле та мають відповідати вимогам, що ставляться до інших об'єктів 

торговельних марок. Вони у свою чергу поділяються на декілька видів: до першого 

відносяться позначення, в яких переважає словесна частина, до другого - позначення, 

в яких мають місце суміщення словесного і зображувального позначень з метою їх 

сумісного впливу, і до третього - позначення, в яких переважає зображувальна 

частина [12]. 

Отже, до звичайних торговельних марок можна віднести словесні, зображувальні 

та комбіновані позначення, що включають в себе словесні та зображувальні елементи. 

Найбільш поширеними та популярними є словесні марки, оскільки вони легше 

сприймаються, підкреслюють новизну та оригінальність послуги чи товару.  

Також заслуговує уваги ще один вид торговельних марок, а саме нетрадиційні 

торговельні марки, які завдяки своїй унікальності, незвичності та оригінальності 

виділяються з-поміж інших. У світовій практиці найчастіше можна зустріти такі види, 

як кольорові, звукові, рухові, ароматичні, що не властиві товару та інші. Нетрадиційні 

торгові марки розглядаються як «новий тип» торговельної марки, який не входить до 

«попередньо існуючого», вже відомого та регламентованого переліку торговельних 

марок [182]. 
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 Нетрадиційні торговельні марки мають свої переваги, оскільки будь-який спосіб 

виділення свого товару чи послуги в очах споживачів стає конкурентною перевагою 

компанії. Оскільки між відчуттями та емоціями людини є зв'язок, нетрадиційні 

торговельні марки мають свої переваги, у тих випадках, коли емоційна складова 

прийняття рішення переважає над логічною [164]. 

Більшість країн світу вказує на деякі умови до нетрадиційних торговельних 

марок, де відповідно позначення повинно бути графічно представлене та мати 

розрізнювальну здатність. Однак, в багатьох випадках такі марки не можуть отримати 

правову охорону, саме через відсутність розрізняльної здатності. Зауважується, що 

«…вона їм не властива, звичайний споживач не звик їх вирізняти з-поміж інших. А 

тому, за таких обставин, торговельні марки не можуть слугувати інформацією про 

джерело походження товару» [68]. 

До нетрадиційних марок, відносяться звукові торговельні марки, що вирізняють 

товари чи послуги за допомогою певних звуків, фрагментів у вигляді мелодії або цілої 

музичної композиції. Таку категорію звукових марок можна поділити на дві категорії: 

у вигляді музичного твору або його фрагменту та інші звуки, наприклад, крик 

тварини, звук двигуна автомобіля тощо [1; 66]. 

Для процедури реєстрації звукових торговельних марок, у частині задоволення 

вимоги графічного представлення, Розпорядженням Комісії ЄС №1041 від 2005 року 

у справі торговельної марки ЄС, була введена «…можливість графічного 

представлення звукових торговельних марок в електронній формі за умови 

відповідності позначення вимогам зрозумілості, конкретності, повноти, 

легкодоступності, розбірливості, стійкості та об’єктивності» [77]. 

Прикладами таких зареєстрованих марок у світі є рев лева в заставці до 

кінострічок компанії «Metro-Goldwyn-Mayer», культова мелодія «Я люблю це» від 

«Mcdonald’s Corporation», відома мелодія Nokia Tunes, мелодія в рекламі кави 

торгової марки Nescafe, звук ланок ланцюга у сумці Chanel, тощо. 
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В Україні відповідно до пункту 1.4 Правил складання, подання та розгляду 

заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених 

наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 (далі 

– Правила) торговельні марки можуть бути звуковими, світловими, кольором чи 

поєднанням кольорів, однак реєструються вони лише при наявності технічної 

можливості  їх внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів 

і послуг (далі – Державного реєстру) та оприлюднення інформації стосовно їх 

реєстрації, яка, на сьогоднішній день в Україні відсутня [95]. 

При цьому, звук може бути зареєстрованим в якості торговельної марки в Україні 

за умови, що вона служить для відмінності товарів або послуг одного виробника від 

інших та не пов'язана з функціональністю того чи іншого товару, наприклад, звук 

ксерокопіювання для ксероксу, а також, якщо звук можна виразити графічно, у формі, 

придатній для графічного відтворення, який можна перекласти на музичні ноти. 

Наступним видом нетрадиційних торговельних марок є торговельні марки, що 

можуть відображатися у вигляді одиничних кольорів. У більшості країнах світу 

окремий колір можна зареєструвати як торговельну марку за умови, якщо він дійсно 

вирізняє товари та послуги однієї особи серед таких же товарів та послуг інших осіб.  

Для реєстрації торговельної марки у вигляді кольору чи поєднанню кольорів, 

країни встановлюють певні вимоги, а саме, з наданням зразка кольору та зазначенням 

його коду у міжнародно визнаній класифікації (Panton) [66]. Наприклад, один із 

відтінків фіолетового кольору зареєстрований для кондитерських виробів Milka 

(компанія Mondelez), а червоний колір — для підошви взуття Christian Louboutin.  

У разі, якщо торговельна марка заявляється виключно як колір або поєднання 

кольорів в Україні, то заявнику потрібно подавати необхідну кількість відбитків з 

поверхнею, на яку нанесено колір або поєднання кольорів та приклади їх 

використання [66]. Однак, заявникам необхідно довести, що торговельна марка у 

вигляді кольору набула розрізняльної здатності завдяки її використанню. 
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Розрізняльна здатність торговельної марки у вигляді кольору залежить від 

тривалості його використання заявником у порівнянні з іншими виробниками для 

однорідних або споріднених товарів та/або послуг на відповідному ринку» [51]. 

При цьому важливо розуміти, що споживачам важко розрізняти відтінки кольору 

під час вибору товарів (послуг) різних виробників, оскільки в більшості випадків, 

обираючи певний товар (послугу), споживачі найчастіше керуються загальним 

враженням від торговельної марки. А тому, якщо решта виробників буть 

використовувати для своїх товарів (послуг) інші відтінки кольору, споживачі можуть 

бути введені в оману щодо особи, яка виробляє товар та/або надає послуги [51]. 

Загалом торговельні марки у вигляді кольору мають певні недоліки, а саме:  колір 

має низьку розрізняльну здатність, яка може ввести споживачів в оману; споживачам 

важко розрізняти відтінки кольорів, що на практиці може давати підстави для більш 

ширшого обсягу  правової охорони такого позначення і правовласник буде мати 

необґрунтовані переваги у порівнянні з іншими особами; відтінок може змінюватися 

від технічних засобів нанесення кольору, використаного паперу [33, с.215]. 

Незважаючи на доволі дискусійне питання, є підстави вважати, що колір чи 

комбінація кольорів може бути зареєстрована у якості торговельної марки, однак за 

умови, що колір чи комбінація кольорів в процесі використання для товари чи 

послуги набули розрізняльної здатності. 

Ще одним видом торговельних марок є ароматичні марки, які характеризується 

певним ароматом, що дозволяє відрізнити товари чи послуги від інших. Вони є 

складними в аспекті надання їм правової охорони, оскільки ароматичні торговельні 

марки не можуть бути зареєстровані для певного товару, якому притаманний даний 

запах, тобто бути його функціоналом. На цій підставі у Великобританії було 

відмовлено в реєстрації ароматичного знаку для знаменитих парфумів «Шанель № 5», 

«оскільки запах повинен відрізняти одні товари від інших, а парфум, тобто носій 

запаху, в цьому випадку є товаром сам по собі» [174].  
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Вперше ароматичне позначення було визнане у 1990 році в США, що являло 

собою квітковий аромат, який нагадував цвітіння плюмерії та було зареєстроване у 

якості товарного знаку для швейних ниток [66].Також однією із перших компаній, 

отримавши ліцензію на ароматичну торговельну марку, можна назвати голландську 

компанію «Сента», яка зареєструвала «запах свіжоскошеної трави» для тенісних 

м’ячів. Компанія Unicorn Products  отримала права на торговельну марку «сильний 

запах гіркого пива» для дротиків від гри дартс. А в США була зареєстрована 

торговельної марки «запах кінського поту» для шкіряної оббивки крісел автомобілів 

марки «Мустанг». 

Однак правове регулювання ароматичних торговельних марок залишається 

відкритим, оскільки наразі не існує жодного нормативно-правового документу у світі, 

який регулює надання їм правової охорони і кожен такий випадок розглядається в 

індивідуальному порядку. 

До нетрадиційних марок можна віднести так звані текстурні торговельні марки. 

Такі марки вирізняють товари чи послуги за допомогою специфічної структури чи 

текстури поверхні, яка відчувається при дотику до товару. Така текстура товару 

повинна бути відмінною рисою, а не його функціоналом. Прикладом текстурної 

марки можна назвати текстуру малюнка на валізах і сумках, яку компанія Louis 

Vuitton зареєструвала в якості торговельної марки. Також у Колумбії виробником 

алкоголю Diageo Brands було зареєстровано текстуру пом’ятого скла для пляшки віскі 

як торговельну марку, а компанія David Family Group запатентувала текстуру шкіри, 

яка слугує чохлом для пляшки вина.  

Щодо тривимірних торговельних марок, можна зазначити, що вони також мають 

достатній відмітний характер і можуть бути захищені. Як, наприклад, Апеляційний 

суд Версаля заявив щодо BUENO, де форма торговельної марки у вигляді чотирьох 

напівциліндричних частин, відрізнялася від звичайних форм торговельних марок, які 

не можна знайти в інших продуктах. Ці частини не можуть бути зведені лише до 
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процесу, що полегшує спосіб їсти шоколад, вони мають довільну і відразу впізнавану 

форму, яку споживачі відразу впізнають у комерційному оригіналі [176]. 

До останнього виду нетрадиційних марок можна віднести рухові (динамічні, 

мультимедійні) торговельні марки, що сприймаються зором і вирізняються за 

допомогою рухомих зображень кадрів, які при складанні відображають рух. 

Мультимедійні знаки зазвичай використовуються кіностудіями та на телебаченні. 

Така ТМ містить візуальну послідовність із супровідними звуковими елементами. 

Одним з відомих прикладів рухомих торговельних марок є товарний знак 

компанії  Nokia  для мобільних телефонів та телекомунікаційних послуг (з’єднання 

двох рук – Connecting People), а також  Netflix або 20th Century Studios [174]. 

Відповідно до Стандарту ST.69 «Рекомендації щодо електронного управління 

рухомими та мультимедійними марками» прийнятого Комітетом зі Стандартів ВОІВ 

(КСВ) від 4 грудня 2020 року, встановлено, що для набуття прав на рухому або 

мультимедійну марку необхідно подавати заявку яка містить графічне відображення 

руху та мультимедіа, що являють собою марку за необхідності з текстовим описом 

цього руху або мультимедіа, або записом цього руху або мультимедіа. 

Рекомендується , щоб запис руху або мультимедіа, що являють собою марку, 

подавався та оброблявся в електронному форматі. Файл повинен містити лише ту 

рухому або мультимедійну марку, для якої запитується правова охорона [66].  

Підсумовуючи, у світі нетрадиційні торговельні марки складають лише кілька 

відсотків від усієї маси зареєстрованих марок у світі, оскільки є  порівняно новим 

явищем та не дуже популярними серед заявників. При цьому, останнім часом такі 

торговельні марки як одноколірні, рухові, форми (3D торговельні марки) і звукові 

стали більш частіше реєструватись. Наприклад, тривимірні та звукові торговельні 

марки можна знайти на офіційній сторінці Управління інтелектуальної власності 

Європейського Союзу (EUIP) як приклади торговельних марок, які можна 

зареєструвати [182]. 
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І хоча на практиці виникає багато проблем та питань, варто зауважити, що 

нетрадиційна марка є відмітною та функціональною, відповідно до чого урядам 

доцільно розглянути можливість надання виключних прав на торговельну марку 

певних форм, кольорів, запахів, звуків, смаків і текстур шляхом створення 

законодавчих механізмів щодо їх реєстрації та відображення у реєстрах, оскільки ці 

«атрибути товарів чи послуг можуть передавати інформацію, ідеї, емоції, задоволення 

чи інші повідомлення, не пов’язані з ідентифікацією джерела, як скульптура, пісня чи 

інший художній твір» [180]. 

Загалом жодним законодавством не закріплено конкретний перелік видів 

торговельних марок, з чого випливає, що за формою вираження вони мають 

невичерпний перелік позначень, які можуть отримати правову охорону на підставі їх 

реєстрації як в Україні, так і у світі. 

2) За ступенем популярності та асоціативності позначення в широкого кола 

потенційних споживачів торговельні марки поділяються на звичайні та 

загальновідомі. 

Звичайними торговельними марками вважаються будь-які позначення або їх 

поєднання, які ідентифікують та виокремлюють товари чи послуги одних осіб від 

подібних товарів чи послуг інших осіб. 

Щодо загальновідомої торговельної марки, то єдиного визначеного 

законодавством поняття немає, однак загалом загальновідомими визнаються такі 

торговельні марки, які відомі широкому колу осіб у відповідному секторі суспільства 

завдяки їх тривалому використанню для позначення певних товарів та/або послуг.  

В Україні визнання торговельної марки добре відомою здійснюється 

Апеляційною палатою або судом на підставі  певних критеріїв визнання торговельної 

марки добре відомою. Головними ознаками добре відомої торговельної марки є те, 

що вона набуває статусу відомої широкому загалу внаслідок активного комерційного 

використання серед певного прошарку суспільства та/або на певній території 

протягом тривалого часу, і ця відомість має стійку асоційованість із товарами 
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(послугами) правовласника, гарантуючи їх очікувану якість, і, в зв'язку з цим, має 

комерційну цінність, яка асоціюється з даною маркою [20]. Прикладами добре 

відомих торговельних марок в Україні є «МОРШИНСЬКА», «РОЗЕТКА», «НОВА 

ПОШТА» та багато інших. 

3) За кількістю правоволодільців торговельні марки можуть бути 

індивідуальними та колективними.  

Індивідуальною торговельною маркою вважаються та марка, власником якої є 

лише один суб'єкт: юридична особа або фізична особа. Колективною торговельною 

маркою є позначення, яке належить певному об’єднанню осіб, під яким розуміють 

певну організаційно-правову форму  відрізняється від товарів і послуг інших осіб. 

Як зазначає Піхурець О.О. під колективною торговельною маркою необхідно 

розуміти «…марку об’єднань, що мають правоздатність і є комерційними, чи 

юридичних осіб публічного права, службовців для позначення товарів і послуг, 

виробленими цими суб’єктами. При цьому торговельна марка слугує для позначення 

товарів і послуг підприємств усіх членів асоціації» [86].  

Також частина 3 статті 16 Закону про знаки передбачає здійснення прав на 

охоронюване позначення, що належить спільно декільком особам, взаємовідносини 

між якими визначаються угодою [104]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що існування великої кількості торговельних 

марок потребує їх систематизації та чіткої класифікації. Наразі можна виділити 

наступні критерії: за формою вираження, за ступенем популярності та асоціативності 

позначень в широкому колі потенційних споживачів, за кількістю правоволодільців. 

Правову природу торговельної марки визначають виконувані нею функції, які з 

розвитком економіки постійно розширюються. Більшість науковців погоджуються 

щодо виділення основних функції торговельної марки, а саме  таких як: відрізняльна, 

рекламна, функція якості. Натомість Л. Д. Романадзе описує ширший перелік функцій 

торговельної марки, а саме «відрізняльну, інформативну, рекламну, охоронну, 

психологічну, превентивну» [135], а відповідно А. О. Кодинець зазначає, що 
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охоронна та регулятивна функція характерна законодавству, яке врегульовує 

відносини, пов`язані з використанням торговельних марок. [72]. 

Загалом на сьогодні можна виділити такі істотні функції торговельної марки, як 

розрізняльна, гарантійна, рекламна, інформативна охоронна. Основною функцію 

торговельної марки є розрізняльна (розпізнавальна), суть якої полягає в можливості 

відрізнити товари або послуги одної особи від товарів чи послуг іншої особи. 

В Україні поняття розрізняльної здатності невизначено, лише Закон про знаки 

вказує у п. 1 ч. 2 ст. 6, на те, що правова охорона не надається позначенням, які не 

мають достатньої розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх 

використання [104]. Більш конкретно ці положення викладені в Правилах, де 

визначено, що позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, 

реалістичні зображення, загальновживані скорочення тощо не мають розрізняльної 

здатності [95]. 

Натомість в країнах ЄС «розрізняльна здатність торговельної марки» є більш 

визначеним поняттям та поділяється на абстрактну та конкретну, що знаходить 

відображення в судовій практиці. Де абстрактна розрізняльна здатність має 

встановлюватися у відриві від товарів та послуг, які позначає торговельна марка, та 

лише стосовно позначення як такого. В Україні розуміння розрізняльної здатності не 

відповідає підходу ЄС та містить значні розбіжності з ним, оскільки, в Україні ця 

ознака торговельної марки є предметом експертного дослідження, а не правовим 

питанням. І відповідно до чого треті особи позбавлені можливості подавати свої 

заперечення чи докази, що підтверджують наявність або відсутність у торговельної 

марки розрізняльної здатності у під час реєстрації чи у судових спорах про визнання 

реєстрації недійсною [143]. 

Щодо інформативної функції, то на перших стадіях розвитку виробництва вона 

була головною функцією, оскільки на знаках містилося спочатку ім'я особи- автора 

виробу, а далі – найменування підприємств-виробників. Ця функція, хоч і дещо здала 

свої позиції, все ж таки зберігає значення і зараз [14]. 
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Романадзе Л.Д. зазначає про те, що «…інформаційна функція має змістовну 

інформацію, яка не просто цікавить споживача, покупця, а інформує його про 

виробника, про якісні характеристики товару чи послуг» [135]. 

Під гарантійною функцією розуміють вказівку на певну якість товарів чи послуг, 

до яких ця марка застосовується, тобто власник торговельної марки гарантує, що під 

цією маркою пропонуватимуться товари або послуги, які відповідають вимогам 

якості та стандартам [34]. 

Охоронна функція торговельної марки полягає у тому, що її реєстрація має на 

меті захистити інтереси виробника та споживача від недобросовісної конкуренції. 

Володілець торговельної марки може наносити попереджувальне маркування у 

вигляді латинської літери R, обведеної колом, яке інформує споживачів товарів про 

те, що торговельна марка отримала правову охорону [135]. 

Щодо рекламної функції, то вона дає споживачу інформацію про товари або 

послуги, на підставі чого надає можливість власникам торговельних марок 

стимулювати та зберігати попит на їх товари і послуги [17]. Також дана функція має 

психологічний вплив на споживача, чим забезпечує постійний інтерес до певного 

товару або послуги [32]. 

Торговельна марка може виконувати психологічну функцію, яка  виявляється в 

тому, що досить широко відома торговельна марка формує у покупців впевненість у 

найкращій якості товару. Дана функція безпосередньо пов'язана з рекламною та 

гарантійної функціями. Крім того, торговельна марка володіє ще цілим рядом 

функцій: полегшує впізнання і запам'ятовування товару, вказує на походження товару 

та може стимулювати бажання купити.  

Також деякі науковці виділяють похідні функції торговельних марок, до яких 

відносять: ритуальну функцію, яка полягає у тому, що придбання товарів під певними 

торговельними марками здійснюється до відповідних свят чи урочистих подій 

(наприклад, цукерки «Вечірній Київ», торт «Київський», Ігристі вина); функція 

демонстрації соціального успіху споживача здійснюється такими торговельними 
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марками, як Ferrari, RollsRoyce; функція демонстрації технічних досягнень: 

здійснюється торговельними марками, щодо яких у рекламній кампанії наголос 

робиться саме на певних (неперевершених, недосяжних для інших) технічних 

досягненнях (Bayer, Nivea); функція створення міфу здійснюється марками, які 

«завоювали» споживача і стабільно утримуються у його свідомості як гарантія 

найкращої якості (джинси Levy’s, соус Tabasсo, напій Coca-Cola, парфуми Chanel № 

5, запальничка Zippo, ручка BiC) [43]; інвестиційна функція, яка була виділена судом 

справедливості ЄС у справі «Interflora v Marks & Spencer», де суд визначив для 

набуття чи збереження репутації, що здатна залучити споживачів та зберегти їх 

лояльність» [72, с. 15]. 

Отже, торговельна марка, ідентифікуючи товар, виконує різні функції як для 

виробників, так і споживачів. Усі функції є взаємопов’язаними і повинні розглядатися 

комплексно, оскільки являють собою цілу систему. З розвитком кількість функцій 

торговельних марок поступово розширювалась, і наразі торговельна марка не лише 

сигналізує про належність товару певному виробнику, а й, наприклад, виступає 

інформацією щодо товарів і послуг, а також стимулює та зберігає попит на товари і 

послуги. 

 Функції, які виконуються торговельною маркою, забезпечують певні переваги 

для продукції та її виробника, а саме: виділяють товар із маси однорідної продукції; 

стають гарантією якості товару та його неповторних властивостей; формують іміджу 

товару; підвищують лояльності покупців для створення стабільного попиту; 

зміцнюють репутацію підприємства; полегшують завоювання міцних позицій на 

ринку. 
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1.2. Реєстрація прав на торговельну марку 

1.2.1. Особливості реєстрації за національним законодавством 

 

Умови та порядок видачі свідоцтва на торговельну марку встановлюється згідно 

з національним законодавством у сфері інтелектуальної власності, а також на підставі 

ратифікованих міжнародно-правових актів в Україні, а саме: Паризькою конвенцією, 

Мадридською угодою [70] та Протоколом до Мадридської угоди [109], тощо. 

Відповідно до Закону про знаки в Україні права інтелектуальної власності на 

торговельну марку набуття на підставі її реєстрації та засвідчується свідоцтвом. У 

разі, якщо певне позначення набуває статусу добре відомої торговельної марки, у 

зв`язку з його тривалим використанням і отриманням певної відомості у певному 

секторі суспільства, то дане позначення отримує правову охорону без засвідчення 

його свідоцтвом [84]. 

Також торговельні марки можуть отримати правову охорону без національної 

реєстрації, на підставі міжнародних договорів учасниками яких є Україна. 

Для реєстрації певного позначення (або комбінації позначень) як торговельної 

марки, зацікавлена особа, має право звернутися до НОІВ, який здійснює 

повноваження, забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

інтелектуальної власності. Функції НОІВ покладено на Укрпатент, який є закладом 

експертизи, що розглядає подані заявки на об’єкти промислової власності та 

проводить експертизу цих заявок.  

Першим етапом у реєстрації торговельної марки є оформлення заявки до 

Укрпатенту, яка повинна бути викладена українською мовою у паперовій та 

електронній формі з доданими до неї певним переліком документів, а саме: заявою 

про реєстрацію торговельної марки, зображенням позначення та переліком товарів і 

послуг, відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП) щодо 

яких передбачено її використання.  
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Також, відповідно до змін, які були внесені в Закон про знаки, об’єднання осіб  

або інші подібні утворення відтепер мають право зареєструвати колективні 

торговельні марки, які можуть використовуватись учасниками такого об’єднання для 

того, щоб відрізняти їхні товари і послуги від товарів і послуг інших осіб. На додаток 

до стандартних вимог до заявок на торговельні марки, заявка на колективну 

торговельну марку повинна також містити перелік осіб, які мають право 

використовувати її, та документ, що визначає умови її використання [40].  

Окремо, необхідно звернути увагу на те, що заявник має право заявити першість 

у поданні заявки (пріоритет заявки). Датою пріоритету є дата подання заявки на 

торговельну марку до Укрпатенту. Заявник, заявка якого має більш ранню дату 

подання до Укрпатенту або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету 

має право на одержання свідоцтва [104]. 

Основним етапом у реєстрації торговельної марки вважається проведення 

дослідження (експертизи) заявки на відповідність вимогам Закону про знаки та 

Правил, що складається з формальної експертизи (експертиза за формальними 

ознаками) та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). 

Формальною експертизою називається перевірка заявки на відповідність 

встановленим вимогам оформлення, а саме: встановлення правильності заповнення 

заявки, наявність відомостей про власника, повноваження представника, зображення 

торговельної марки, вказаний перелік товарів і послуг, наявність документа про 

сплату збору тощо. За результатами проходження даної експертизи видається 

висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи. 

Особа, яка заперечує проти реєстрації торговельної марки має можливість  

подати заперечення до Укрпатенту, однак у зв`язку із змінами впровадженими до 

Закону, лише протягом трьох місяці з дати публікації заявки в Бюлетені, що на                     

відміну від попереднього законодавства звузило часові рамки. Окрім цього, наявна 

можливість оскаржити вже винесеного рішення НОІВ щодо реєстрації торговельної 



57 
 

марки, шляхом подання відповідного заперечення до Апеляційної палати, однак таке 

право є лише у особи, яка подавала заперечення на стадії розгляду заявки. 

Наступним етапом реєстрації торговельної марки є кваліфікаційна експертиза,  

під час якої експерт встановлює відповідність заявленого позначення умовам надання 

правової охорони, визначені статтями 5 та 6 Закону про знаки, при цьому 

використовуються інформаційна база Укрпатенту, довідники та відповідні офіційні 

видання. За результатами кваліфікаційної експертизи складається висновок, що 

набирає чинності після затвердження його Укрпатентом [31]. 

У разі встановлення невідповідності заявленого позначення умовам надання 

правової охорони, заявник отримує повідомлення з наведенням обґрунтованих 

доводів експерта, що стали підставою для відмови в реєстрації торговельної марки 

повністю або відносно частини товарів та/або послуг. Таку відмову заявник може 

оскаржити до Апеляційної палати або звернутися до суду з позовними вимогами про 

скасування рішення експертизи. 

Окрім цього, наявна можливість, оскарження вже винесеного рішення НОІВ, 

щодо реєстрації торговельної марки, шляхом подання відповідного заперечення до 

Апеляційної палати, однак таке право є лише у особи, яка подавала заперечення на 

стадії розгляду заявки. 

На підставі рішення про реєстрацію торговельної марки здійснюється публікація 

в Бюлетені відомостей про видачу свідоцтва та внесення таких відомостей до 

Державного реєстру. Свідоцтво діє десять років з від дати подання заявки і 

продовжується за заявою власника свідоцтва на цей самий строк необмежену 

кількість разів, за умови сплати збору. Свідоцтво засвідчує виключні права на 

торговельну марку стосовно вказаних ньому товарів і послуг та має обмежену 

територіальну дію, що підтверджує права власника свідоцтва виключно на території 

України.  
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Важливою особливістю національної реєстраційної системи полягає також в 

тому, що вона є обов’язковою для отримання міжнародної реєстрації торговельної 

марки на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків [70]. 

Загалом, можна виділити переваги реєстраційної системи набуття прав на 

торговельну марку, а саме:  

а) фіксація об’єкту правової охорони з відповідним переліком товарів  та послуг, 

для вирізнення яких зареєстроване певне позначення;  

б) способом повідомлення споживачам, виробникам та іншим особам про 

набуття  майнових прав на певне позначення; 

в) реєстрація торговельної марки є обов’язковою умовою для подальшої 

можливості отримати міжнародну реєстрацію на підставі Мадридської угоди [65]. 

Підсумовуючи вищевказане, можна зазначити, процедура державної реєстрації  

об’єктів інтелектуальної власності, у відповідних органах державної влади є 

необхідною для того, щоб те чи інше позначення було визнано торговельною маркою, 

та отримало правову охорону на території України. Окрім того, важливо зазначити, 

що гармонізація та приведення норм національного законодавства до міжнародних 

стандартів і процедур є запорукою отримання більш удосконаленої та якісної охорони 

торговельної марки. 

 

1.2.2. Особливості реєстрації за міжнародним законодавством 

Реєстрація товарного знаку за міжнародним законодавством може здійснюватися 

кількома способами, а саме за національною, регіональною та міжнародною 

процедурою.  

У більшості країн світу набуття права на товарні знаки здійснюється шляхом 

національної реєстрації, відповідно до якої, заявка подається до національного 

відомства інтелектуальної власності країни, на території якої заявник хоче отримати 
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правову охорону. В таких країнах як США і Філіппіни це право закріплюється як на 

підставі реєстрації прав на товарні знаки так і на підставі її використання.  

А у таких країнах, як Великобританія, Малайзія та Сінгапур передбачена 

можливість введення двох реєстрів, де в одному реєстрі реєструються товарні знаки, 

що мають відповідну розрізняльну властивість, а в другому – ті, що набувають своєї 

індивідуальності в процесі використання [192]. 

У США отримання правової охорони на товарні знаки можливо, як за 

національною процедурою, так і за міжнародною, оскільки країна є учасницею 

Мадридської угоди. 

Національна реєстрація здійснюється шляхом подачі заявки в USPTO (Відомство 

США по патентах і товарних знаках). Особливістю реєстрації торгового знаку є 

визначення заявником підстав для її реєстрації. Зокрема, першою підставою є Use in 

commerce, що може бути дійсною тільки в разі комерційного використання на 

території США на момент подачі заявки. Другою підставою є Intent to use, тобто на 

цій підставі реєструються торгові знаки, які будуть використані після реєстрації. У 

цьому випадку протягом 6 місяців з дати рішення заявник повинен надати докази 

використання товарного знаку (Statement of Use) або клопотання про продовження 

строку для надання доказів [80]. 

Якщо заявка відповідає формальним вимогам, їй присвоюється серійний номер, 

після чого проводиться експертиза. У разі відмови в реєстрації, заявник має право 

надати аргументовану відповідь протягом 6 місяців. Інформація про реєстрацію 

товарного знаку публікується в Офіційному Бюлетені Патентного Відомства США. 

Також, в США існує вимога обов'язкового використання товарного знаку щодо 

всіх товарів і послуг, для яких знак був зареєстрований протягом дії свідоцтва. Для 

такого підтвердження, на п'ятому році дії знаку, повинна бути подана відповідна 

декларація з доказом використання товарного знака (Declaration of Use) або пояснення 

причини виправданого невикористання (Excusable Nonuse) [80]. У разі прийняття 

декларації, така реєстрація залишається чинною до закінчення десятирічного терміну  
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В Канаді, на відміну від США, реєстрація товарного знаку, можлива лише через 

національну процедуру, шляхом подачі заявки в національне патентне відомство 

інтелектуальної власності (CIPO), оскільки Канада не є стороною Мадридської угоди 

та Протоколу до неї. Канадська система реєстрації товарних знаків базується на праві 

попереднього використання, а тому важливо надати докази, що підтверджують першу 

дату його використання. У разі, якщо знак не використовувався, необхідно зазначити 

його «подальше використання» [117]. 

Оскільки у Канаді заявки на реєстрацію товарних знаків публікуються на сайті 

відомства, то відповідно протягом двох місяців від дати такого опублікування, треті 

особи можуть подати свої заперечення. У разі  їх відсутності, заявник повинен 

оплатити реєстраційний збір, після чого буде проведена подальша експертиза 

заявленого позначення. Товарний знак може отримати правову охорону на 15 років, з 

можливістю продовження її на такий самий строк [117]. 

У країнах Східної Азії,  наприклад в Японії, процес реєстрації товарного знаку 

відрізняється від реєстрації в країнах Америки, оскільки захист отримують лише ті 

знаки, які фактично є зареєстрованими, а відповідно попереднє використання такого 

знаку, не надає жодних переваг заявнику. Окрім цього, застосовується принцип «first-

to-file» (першість при подачі заявки): права власності на знак отримує та особа, яка 

першою подала заявку на реєстрацію, що різко контрастує з підходом США. 

В Японії своєрідним є те, що оскарження реєстрації товарного знаку можливо 

лише після того, як такий знак буде зареєстрований, що на відміну від більшості країн 

відрізняється, оскільки таке оскарження відбувається до прийняття рішення про 

реєстрацію. У разі необхідності такого оскарження, треті особи можуть звернутись до 

Патентного відомства (JPO) у визначений законодавством термін з заперечення проти 

такої реєстрації, і у разі  її задоволення, реєстрація  на товарний знак анулюється. 

Щодо Китаю, то особливостями реєстрації товарного знаку є те, що на відміну 

від багатьох інших систем, ця країна вимагає, щоб для кожного класу товарів або 

послуг була оформлена окрема заявка. Тобто, у разі реєстрації заявником знаку у двох 
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різних класах, він отримає два окремих свідоцтва, з відповідними різними класами у 

них. Реєстрації однієї заявки для двох чи більше класів МКТП одночасно не 

передбачено. 

Важливо звернути увагу на те, що в країнах Східної Азії, ієрогліфи як китайські, 

японські або південнокорейські є специфічними, і не завжди можна максимально 

правильно зробити переклад товарного знаку з латиниці на ієрогліфи. Відповідно до 

чого, рекомендується реєструвати декілька знаків, один латиницею, тобто мовою 

оригіналу того, як повинен звучати знак, та інший - ієрогліфами, які будуть себе 

позиціонувати, як товарний знак на східноазійських  ринках. 

Отже, національна реєстрація є складною процедурою, оскільки відбувається з 

усіма особливостями, які визначені законодавством тієї країни, в якій витребовується 

охорона. Однак, для таких країн, як Канада, Об`єднані Арабські Емірати, Чилі, 

Тайвань, Гонконг та інші, національна процедура - це єдина можливість 

зареєструвати товарний знак, оскільки вони не є учасниками Мадридської угоди та 

Протоколу до неї [112]. 

Регіональна процедура - це реєстрація товарного знаку, яка здійснюється шляхом 

подачі однієї заявки до єдиного адміністративного центру, з можливістю отримання 

правової охорони на товарний знак одночасно на території всіх країн-учасниць, що 

входять до даного центру [38]. Особливістю даної процедури є можливість подачі 

заявки однією мовою та сплатою єдиного мита по єдиній законодавчій процедурі. 

На сьогоднішній день, у світі існує декілька регіональних процедур, а саме 

отримання: Торговельної марки ЄС (European Union Trademark), Торговельної марки 

Бенілюксу (Benelux Trademark), Товарного знаку Африканської регіональної асоціації 

інтелектуальної власності (ARIPO Trademark) та Товарного знаку Африканської 

організації інтелектуальної власності (OAPI Trademark). 

Реєстрація Торговельної марки Бенілюксу надає можливість отримати правову 

охорону знаку тільки в таких країнах як Бельгія, Нідерланди, Люксембург. На відміну 

від інших регіональних реєстрацій, вказана марка може бути зареєстрована лише в 
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трьох країнах одночасно, без можливості окремої реєстрації в кожній країні, а тому 

для здійснення своєї діяльності лише на території однієї із вказаних країн, без 

регіональної реєстрації Бенілюксу не обійтись [112].  

Іншою регіональною процедурою є отримання Торговельної марки ЄС, що 

регулюється Відомством з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO). Реєстрація 

Торговельної марки ЄС можлива для будь-якої фізичної або юридична особа, яка має 

постійне місце проживання в одній з країн - учасниць ЄС, постійне представництво в 

одній з країн ЄС або бути резидентом країни-учасниці Паризької Конвенції. Сама 

процедура реєстрації становить близько 7-8 місяців, відповідно заявку можливо 

подати на одній з офіційних мов ЄС (англійською, німецькою, французькою) та за 

єдиними формальними вимогами [16].  

Реєстрація на Торговельну марку ЄС дійсна протягом десяти років з можливістю 

продовження її необмежену кількість разів, з важливою умовою почати 

використовувати  торговельну марку, хоча б в одній з країн ЄС, протягом п`яти років 

з моменту його реєстрації. При цьому, в процедурі реєстрації Торговельної марки ЄС 

є певний обмеження, які полягають в тому, що у разі відмови в реєстрації в одній з 27 

країн ЄС, торговельна марка автоматично отримує відмову в реєстрації в усіх інших 

заявлених країнах, що робить дану процедуру обмеженою на території європейських 

країн. 

Наразі правова охорона Торговельної марки ЄС надається на всій його території 

у 27 країнах (раніше правова охорона була у 28 країнах, до виходу Великобританії з 

ЄС). Специфіка такої охорони, полягає в тому, що її дію не можна обмежити 

виключно в одній країні, а у разі приєднання нових членів до ЄС, правова охорона 

знаку ЄС автоматично поширюється і на ці країни, однак, при виході країни зі складу 

ЄС, правова охорона втрачається в такій країні. 

Однак, незважаючи на вихід Великобританії з Союзу, Офіс інтелектуальної 

власності Великобританії (UKIPO) здійснив перереєстрацію в свій національний 

реєстр усіх торговельних марок, що були зареєстровані Відомством з інтелектуальної 

https://craneip.com/uk/re%d1%94stracziya-torgovo%d1%97-marki-v-velikobritani%d1%97/
https://craneip.com/uk/re%d1%94stracziya-torgovo%d1%97-marki-v-velikobritani%d1%97/
https://craneip.com/uk/shho-take-torgovelna-marka-%d1%94s-i-navishho-vona-potribna/
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власності ЄС (EUIPO) станом на 31 грудня 2020 року. За відповідними марками ЄС 

була збережена оригінальна дата подачі заявки, а самі торговельні марки мають такі 

ж самі права, як і національні марки, без прив'язки до європейської реєстрації. 

Також, за регіональною процедурою можливо отримати товарний знак на 

території Африки. Реєстрація відбувається за двома системами – Африканською 

регіональною асоціацією інтелектуальної власності (ARIPO Trademark) або 

Африканською організацією інтелектуальної власності (OAPI Trademark). 

ARIPO в основному застосовується в англомовних країнах та регулюється 

чотирма основними протоколами: Харарским протоколом по патентах і промислових 

зразках, Банжульским протоколом по товарним знакам, Свакопмундскім протоколом 

про охорону традиційних знань і виражень фольклору та Арушским протоколом з 

охорони нових сортових рослин. 

Однак, не всі держави-члени ARIPO приєдналися до цих протоколів. Кожна 

країна може прийняти рішення ратифікувати всі або включити окремий протокол до 

свого законодавства. Для вступу протоколу в силу, країна повинна підписати, а потім 

здати на зберігання свій документ про ратифікацію або документ про приєднання 

Генеральному директору ARIPO з вказівкою на те, що вона приймає зобов'язання 

дотримуватися описаних правил і положень.  

Реєстрація товарного знаку в ARIPO проходить тільки формальну експертизу, 

пошук на схожість з раніше зареєстрованими товарними знаками на регіональному 

рівні не проводиться. Також, не передбачено і спільних вимог до товарного знаку,  а 

в кожній країні він перевіряється на відповідність національному законодавству. В 

більшості країн діє вимога використання знаку [117]. 

Щодо другої регіональної системи реєстрації товарного знаку - Африканської 

організації інтелектуальної власності (OAPI), то вона застосовується в основному у  

франкомовних країнах і охоплює широкий спектр прав інтелектуальної власності. 

Країни-учасниці OAPI не мають національних законів, які регулюють відносини у 

сфері товарних знаків і отримати окремо в певній країні реєстрацію є неможливим, 

https://craneip.com/uk/shho-take-torgovelna-marka-%d1%94s-i-navishho-vona-potribna/
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відповідно до чого, OAPI є єдиною основою для здійснення такої реєстрації. 

Реєстрація товарного знаку в OAPI передбачає такий же порядок як і ARIPO - 

формальну експертизу без здійснення пошуку тотожних та схожих знаків. 

З огляду на зазначене, регіональна реєстрація товарних знаків є раціональною, в 

тому разі, якщо здійснення підприємницької діяльності необхідно по всій території 

Євросоюзу, Бенілюксу чи Африки. Однак, якщо діяльність розповсюджується тільки 

на територію кількох країн, то така процедура реєстрації є менш доцільною, та має 

певні ризики та обмеження.  

Для можливості реєстрації товарних знаків на території кількох країн з 

мінімізацією витрат часу та фінансів, була розроблена Мадридська система 

реєстрації, в яку входить Мадридська угода та Протокол до неї (міжнародна 

процедура). Мадридська система вважаться міжнародною, оскільки торговельна 

марка може отримати реєстрацію в багатьох країнах, які є її учасниками [141]. 

Дана процедура вперше встановила уніфіковані правила міжнародної реєстрації 

товарних знаків та здійснюється Міжнародним бюро ВОІВ (далі – Міжнародне бюро) 

для обраних класів товарів і послуг МКТП у будь-якій із країн-учасниць. Для 

отримання статусу міжнародного, знак повинен отримати національну реєстрацію 

або заявку в країні, яка є учасницею Мадридської системи. Далі заявником подається 

заявка до патентного відомства країни, яке перевіряє та засвідчує, що товарний знак 

у тому вигляді, в якому він наведений у відповідних реєстрах, або заявка на товарний 

знак, а також товари та/або послуги співпадають з товарами та/або послугами базової 

реєстрації або базової заявки.  

Патентне відомство надсилає заявку на міжнародну реєстрацію товарного знаку 

до Міжнародного Бюро, яке проводить формальну експертизу на відповідність: 

заявки - міжнародній реєстрації знака та переліку товарів і послуг МКТП. Після 

проходження даної стадії Міжнародне Бюро реєструє заявку в Міжнародному реєстрі, 

і направляє її у відповідні країни, що були заявлені у міжнародній заявці. Протягом 

дванадцяти місяців з дати цього повідомлення, кожна країна повинна провести 
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експертизу товарного знаку згідно з своїм національним законодавством, 

підтверджуючи дію міжнародної реєстрації або повністю відмовляє в ній. 

Після проведення експертизи національне відомство кожної країни повідомляє 

Міжнародне бюро про здатність надати охорону торговельній марці на її території. 

Отримавши позитивний результат від усіх країн, бюро реєструє знак в Міжнародному 

реєстрі та опубліковує дану інформацію в офіційному бюлетені ВОІВ (WIPO Gazette 

of International Marks). Після чого направляє власнику товарного знаку сертифікат про 

міжнародну реєстрацію. Зареєстровані товарні знаки мають ту ж саму правову 

охорону, як і знаки, що подані та зареєстровані в країні за національною процедурою.  

Важливою особливістю такої реєстрації є те, що вона є залежною від 

національної (базової) реєстрації або заявки протягом п'яти років з дати отримання  

міжнародної реєстрації. У разі, якщо протягом п’яти років національний товарний 

знак зареєстрований був анульований, міжнародна реєстрація знака втрачає силу. Для 

припинення міжнародної реєстрації, патентне відомство країни походження 

звертається до Міжнародного Бюро з вимогою виключити товарний знак з 

Міжнародного реєстру. Після п'ятирічного строку міжнародна реєстрація стає 

незалежною від національної реєстрації [177].  

Окрім того, відповідно до змін, що були запроваджені прийняттю Протоколу до 

Мадридської угоди, з`явилась можливість перетворити міжнародну реєстрацію на 

національну заявку у країна-учасницях Мадридської системи, в яких міжнародна 

реєстрація була чинною. При цьому, кожна з цих реєстрації буде мати дату 

міжнародної реєстрації [88]. 

В цілому, можна виокремити наступні особливості реєстрації товарного знаку за 

Мадридською системою: 

1. Залежність від базової заявки/реєстрації. Відповідно до Мадридської угоди, 

товарний знак є залежним від базової національної реєстрації, протягом п`яти років 

від дати міжнародної реєстрації, а тому у разі його припинення, такий знак 

анулюється у всіх країнах де була надана йому правова охорона.  
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2. Перетворення заявки або реєстрації. Протокол до Мадридської угоди, надає 

можливість перетворити міжнародну заявку чи реєстрацію на національну заявку в 

країнах, які домовляються. Завдяки такому перетворенню, є можливість зберегти 

товарний знак чи заявку на нього, у разі його анулювання в країні походження. 

3. Відсутність єдиного охоронного документа. Це пов'язано з тим, що в деяких 

із країн товарний знак може бути зареєстрований, а в деяких така реєстрація 

неможлива (наприклад, через більш ранню національну або міжнародну реєстрацію 

тотожного або схожого знаку на ім'я іншої особи). Відповідно, національні відомства 

так само не видають охоронні документи щодо міжнародних товарних знаків і фактом 

реєстрації вважається публікація Міжнародного бюро ВОІВ в бюлетені та на 

офіційному веб-сайті про те, що даний знак зареєстрований по відношенню до певної 

країни (певних країн). 

4. Передача прав. Права на міжнародний товарний знак можливо передати, як 

для всіх країн та/або класів для товарів і послуг, щодо яких він зареєстрований, так і 

щодо частини країн та/або класів для товарів і послуг. 

5. Територіальне розширення. Територіальне розширення дії товарного знаку 

полягає в можливості одержання охорони на території країн, які становлять інтерес, 

після його міжнародної реєстрації шляхом подання відповідного клопотання у 

відомство базової країни або безпосередньо в міжнародне відомство ВОІВ. 

6. Економії часу та фінансів. Національні патентні відомства завдяки тому, що 

не займаються проведенням формальної експертизи, здійсненням класифікації 

товарів і послуг або публікуванням торгових знаків в бюлетенях, економлять, як 

фінансові, так і часові ресурси. Окрім того, частина мит, зібраних Міжнародним бюро 

ВОІВ, передається до Договірних сторін, у яких витребовується охорона товарних 

знаків.  

Загалом, Мадридська система реєстрації є важливим міжнародним процедурним 

механізмом, створеним для отримання правової охорони товарних знаків у декількох 

країнах, діяльність якої регулюється двома основними документами Мадридською 
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угодою та Протоколом до неї. Перевагами такої міжнародної реєстрації є зручність та 

економічність, завдяки подачі однієї заявки і сплаті єдиного мита, а також її 

глобальний характер, оскільки членами Мадридської системи є 125 країн. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити що національна, регіональна та 

міжнародна процедури були створені для можливості безперешкодного отримання 

правової охорони на товарний знак у будь-якій частині нашого світу. Дані процедури 

мають на меті уникнення ускладнень щодо реєстрації товарних знаків, при цьому 

вони мають свої певні особливості, переваги та недоліки, які необхідно враховувати 

для оптимального результату для отримання правової охорони на визначеній 

території. 

1.3. Суб'єкти прав на торговельні марки 

 

Статтею 4 Паризької конвенції гарантується будь-якій особі право на подання 

заявки для реєстрації товарного знаку і такими особами зазвичай виступають фізичні 

та юридичні особи. Відповідно до статті 5 Регламенту № 2017/1001 визначено, що 

власниками торговельних марок можуть бути фізичні чи юридичні особи, у тому 

числі органи, створені відповідно до публічного права [116].  

Договором про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 року, було 

визначено, що жодна країна-учасниця договору при отриманні заявки на реєстрацію 

знаку не може витребувати від заявника відомості  чи докази здійснення 

підприємницької діяльності. Ці положення знайшли своє закріплення у національних 

законодавствах різних країн [134]. 

Так, відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччини, що 

регулює питання  товарних знаків, власниками зареєстрованих та заявлених на 

реєстрацію товарних знаків можуть бути: фізичні особи, юридичні особи та 

товариства.  
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При цьому, неможливо не погодитись з позицією, що умовою для збереження 

права на товарний знак є його використання. Наприклад, у Законі Великобританії про 

товарні знаки зазначено, що реєстрація знаку може бути визнана недійсною, якщо 

власник або ліцензіат не мають наміру використовувати знак для маркування товарів 

та/або послуг. Французьке законодавство, також визначає, що власник товарного 

знаку повинен мати на меті його використання, але не обов'язково, що сам власник 

повинен виробляти товари і (або) надавати послуги. Відповідно до чого, власником 

знака, можуть бути як фізичні особи, які не виробляють товар і не надають послуги, 

так і юридичні особи, наприклад, холдингові компанії, що не займаються виробничою 

діяльністю [134]. 

В Україні, перелік суб`єктів права інтелектуальної власності на торговельну 

марку закріплений у частині 5 статті 5 Закону про знаки, відповідно до якої, право на 

одержання свідоцтва має будь-яка особа, об’єднання осіб або їх правонаступники 

[104]. Стаття 493 ЦК України визначає фізичних або юридичних осіб, як суб’єктів 

права інтелектуальної власності на торговельну марку [145]. 

При цьому, чинним законодавством не встановлено обмеження реєстрації 

торговельних марок, лише на ім'я фізичної чи юридичної особи, що здійснює 

підприємницьку діяльність [149]. Обмежень, щодо даного питання не міститься і в 

Угоді про асоціацію України з ЄС [154] і його державами-членами, відповідно кожна 

країна-учасниця вирішує його самостійно. 

Однак, певні науковці дотримуються думки, як наприклад як Л. Романадзе, що 

«виходячи із сутності поняття торговельної марки, суб`єктом права інтелектуальної 

власності не може бути будь-яка особа, а тому, право на одержання свідоцтва на 

торговельну марку повинна мати лише особа, яка виробляє товар або надає послуги. 

З чого випливає, що суб’єктами можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які 

здійснюють підприємницьку діяльність» [136]. 

Таку ж думку розділяє і В. М. Білоусов, «природа товарного знаку свідчить про 

те, що не будь-яка особа може бути визнана суб’єктом цього права» і відповідно 



69 
 

«суб'єктами права на торговельну марку є фізичні та юридичні особи, які здійснюють 

підприємницьку діяльність (виробляють товари та/або надають послуги» [10, с. 197]. 

Науковці, як О. Кашинцева та О. Мельник також зазначають, що власниками 

майнових прав на торговельні марки можуть бути лише особи, які здійснюють 

підприємницьку діяльність [58]. 

Вищенаведена позиція з`явилася, і в тому числі, у зв`язку з проблемою, яка 

виникла в Україні, щодо недобросовісної реєстрації прав на торговельні марки на 

користь фізичних або юридичних осіб, які не мають наміру використовувати 

торговельну марку у своїй господарській діяльності. Головною метою таких 

реєстрацій є перешкоджання у використанні торговельних марок особами, які 

застосовували їх у своїй господарській діяльності, інвестували у розвиток та рекламу 

товару чи послуги під цими торговельними марками, але не встигли подати на них 

заявки і одержати майнові права. При цьому новий «власник» матиме право 

обмежити діяльність дійсного власника торговельної марки, шляхом притягнення 

його до цивільної або кримінальної відповідальності.  

З даного приводу у науковців і практиків розділилися думки, деякі висловлювали 

пропозиції про обмеження отримання прав на торговельну марку для фізичних осіб, 

які не є підприємцями, аргументуючи це тим, що такі особи не беруть участі у процесі 

виробництва товарів та/або надання послуг і відповідно не ставлять за мету 

використання торговельної марки для індивідуалізації товарів і послуг на ринку [58]. 

Інші вчені, сприймаючи таку точку зору в цілому позитивно, пропонують глибше 

поглянути на цю проблему (з точки зору прав людини) і вважають використання 

торговельної марки виключно підприємцями  неможливим, а також піддають сумніву 

можливість перевірки наявності у фізичної особи документів, що свідчать про її право 

здійснювати підприємницьку діяльність [113]. 

Однак, неможливо не погодитись з точкою зору, висловленою О.А. 

Рассомахіною, що «незалежно від суб’єктів, які мають право набувати права на 

торговельні марки, використання торговельної марки повинно здійснюватися лише у 
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сфері господарської діяльності, навіть тими особами, для яких вона не є основною, 

інакше торговельна марка не виконує своїх функцій і врешті-решт її реєстрація може 

бути анульована» [113]. 

Щодо питання юридичних осіб, то важливо зазначити, що згідно з частиною 

третьою статті 95 ЦК України: філії та представництва не є юридичними особами та 

наділяються лише майном юридичної особи, що їх створила, і діють в її інтересах. А 

тому, у разі звернення заявника, який є представником філії чи представництва з 

вимогою проведення реєстрації торговельної марки, він отримує відмову на тій 

підставі, що він не є суб’єктом права на одержання свідоцтва відповідно до чинного 

законодавства [167]. 

Також, Законом про знаки надано поняття колективної торговельної марки, яка 

виступає позначенням, яке належить певному об’єднанню осіб, під яким розуміють 

певну організаційно-правову форму  відрізняється від товарів і послуг інших осіб 

[104]. 

У п. 2.1.32 Правил зазначено, якщо об'єднання осіб, що заявляє на реєстрацію 

торговельну марку зі спільними характерними ознаками бажає зареєструвати марку 

як колективну, така змога буде надана згідно з положеннями Паризької конвенції [95]. 

У цьому випадку до заявки додається статут колективної торговельної марки. Також, 

стаття 7 bis Паризької конвенції визначає, що країни Паризького Союзу 

зобов'язуються приймати заявки на реєстрацію та охороняти колективні торговельні 

марки, що належать колективам, навіть якщо вони не є власниками промислового чи 

торговельного підприємства. Особливістю колективних торговельних марок є їх 

належність організації в цілому, яка має весь комплекс прав інтелектуальної власності 

на колективне позначення. Членам організації надається лише право у порядку та на 

умовах, визначених статутом колективної торговельної марки використовувати її у 

процесі здійснення своєї підприємницької діяльності [46]. 
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Іноземні особи та особи без громадянства мають права на реєстрацію 

торговельних марок, однак реалізовувати їх можуть лише через представників у 

справах інтелектуальної власності - патентних повірених [104]. 

Підсумовуючи вищевказане, можна зробити висновок про те, що суб'єктом прав 

на торговельну марку може стати будь яка особа, яка виявить бажання її 

зареєструвати на своє ім`я, при цьому, дане право не завжди є доцільним, оскільки, 

на практиці виникає багато зловживань та так званого «тролінгу» з боку 

недобросовісних осіб. Відповідно до чого, позиція про законодавче обмеження щодо 

суб`єктів прав на торговельні марки є прийнятною і потребує законодавчого 

вдосконалення у сфері інтелектуальної власності. 

 

1.4. Правова охорона торговельної марки 

1.4.1. Підстави надання та відмови в правовій охороні 

 

Необхідність ефективної охорони інтелектуальної власності зумовлюється 

побудовою цивілізованих ринкових відносин, забезпеченням соціальної орієнтації 

економіки та інноваційного соціального-економічного розвитку [140]. Зростання у 

світі цінності торговельної марки, потребує урегулюваних та дієвих механізмів 

надання правової охорони, як на національному, так і на міжнародному рівнях [142]. 

В Україні, для отримання правової охорони на торговельну марку, необхідно 

керуватися Законом про знаки та ЦК України [163]. В даних нормативно-правових 

актах закріплено, що обсяг охорони визначається зображенням торговельної марки та 

переліком товарів внесеними до Реєстру, для яких було зареєстровано марку, при 

цьому охорона поширюється на однорідні товари та послуги та засвідчується 

свідоцтвом [58, 104].  
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Об’єктом правової охорони, може стати позначення або комбінація позначень, 

зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, тощо, за умови мати 

розрізняльну здатність та можливість відображення у Реєстрі [104]. 

Щодо підстав для відмови в наданні правової охорони, у доктрині права 

інтелектуальної власності, прийнято розрізняти два види, так звані «абсолютні» й 

«відносні» підстави:  

– абсолютні підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці 

полягають в оцінці самої сутності позначення, здатності виконувати функції 

торговельної марки, а саме: мати розрізняльну здатність, не суперечити нормам 

гуманності і моралі, а також не вводити в оману споживачів, тощо [146]; 

–  відносні підстави для відмови не допускають реєстрацію позначень, що 

порушують права та інтереси власників майнових прав на торговельні марки, що вже 

охороняються. Вони називаються «відносними», оскільки торговельна марка, 

реєстрація якої запитується, має стосунок до інших, раніше відомих чи 

зареєстрованих марок [159].  

Стаття 6 quinquies Паризької конвенції, визначає абсолютні підстави для відмови 

у наданні товарного знаку правової охорони, виходячи з наступних умов:  

1) якщо він може порушити права, набуті третіми особами в країні, де 

випробовується охорона; 

2) якщо   він  позбавлений  будь-яких  відмітних  ознак  або складений виключно 

із знаків чи вказівок, що можуть застосовуватися для позначення виду, якості, 

кількості, призначення, тощо; 

3) якщо він суперечить моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо  

може ввести в оману громадськість [46]. 

Такі умови обумовлені необхідністю виконання державою однієї з основних її 

функцій – загально-соціальної, тобто створювати умови для дотримання розумного 

балансу приватноправових та публічних інтересів у суспільстві [166]. 
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Щодо першої умови, то як зазначає Л. Д. Романадзе «…для отримання правової 

охорони позначення не обов’язково повинно бути абсолютно невідомим раніше, 

достатньо того, щоб на момент подачі заявки на реєстрацію право на нього не 

належало іншим особам» [134], а також, щоб на момент подання заявки на 

торговельну марку було відсутнє таке саме чи подібне до ступеня змішування 

позначення, що вже отримало правову охорону [156]. 

При цьому законодавство України закріплює принцип «…не абсолютної, а 

відносної новизни позначень, що заявляються як торговельні марки, тобто новизна 

позначення обмежується територією України». При визначенні новизни позначення 

визначається чи зареєстровані чи заявлені торговельні марки для реєстрації в Україні, 

а також марки, хоча і не зареєстровані на території України, але охоронювані на її 

території на підставі міжнародних договорів. Ознака новизни тісно пов’язана з 

пріоритетом, який, у свою чергу, встановлюється за загальним правилом за датою 

надходження правильно оформленої заявки на реєстрацію марки до Укрпатенту [47]. 

Другою умовою отримання правової охорони є те, що торговельна марка 

повинна бути дистинктивною (розрізняльною), тобто мати відмітні риси, за якими 

споживач зможе ідентифікувати товар певного виробника з поміж інших. 

Розрізняльний характер торговельної марки становить «…здатність конкретного 

позначення ідентифікувати певний товар або послугу та надавати споживачеві 

можливість розпізнавати торговельну марку серед інших позначень, які 

використовуються для однорідних товарів  або послуг» [40]. 

Як зазначає Л.Д. Романадзе, «…одне й те саме позначення може бути 

дистинктивним відносно однієї групи товарів чи послуг і не мати розрізняльної 

здатності стосовно іншої», а тому при встановленні розрізняльної здатності 

торговельної марки необхідно виходити з її сприйняття споживачами та іншими 

зацікавленими особами, відповідно до чого законодавства країн світу вказують на дві 

групи позначень, що позбавлені розрізняльної здатності: 1) позначення без будь-яких 

відмітних ознак; 2) описові позначення. [134]. 
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Прикладом такого, є рішення колегії Апеляційної палати, у якому було 

відмовлено у реєстрації торговельної марки «Национальная сеть отелей» для 43 класу 

МКТП, оскільки заявлене позначення становить об'єктивну характеристику 

заявлених послуг і не містить у собі ознак індивідуальності, за допомогою яких 

споживач має можливість вирізняти послуги 43 класу МКТП, щодо яких воно було 

заявлено, від таких самих послуг інших осіб. Крім того, заявлене позначення 

використовується іншими надавачами послуг, пов`язаними з готельним бізнесом, що 

відноситься до 43 класу МКТП, тобто належать до одного виду, мають спільні 

характеристики та призначення [63]. 

Щодо третьої умови, то не можуть отримати правову охорону торговельні марки 

які, суперечать моралі чи публічному порядку і особливо, якщо вони можуть ввести 

громадськість в оману. Відповідно, такі положення імплементовані в законодавства 

України та інших країн. 

До позначень, які суперечать моралі чи публічному порядку віднесені аморальні 

позначення, позначення релігійного характеру, позначення, які зачіпають особисті 

немайнові права відомих історичних осіб, а також позначення, які складають 

офіційну символіку. Однак, при встановленні відповідності позначення нормам 

моралі  важливим фактором виступає суб`єктивний підхід експерта чи судді, щодо 

того, що саме є аморальним [134]. 

В Україні, Законом про знаки визначено, що правова охорона надається 

торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку та загальновизнаним 

принципам моралі. Багатьма науковцями були проведені дослідження та надані 

визначення таким поняттям. Наприклад, О. А. Рассомахіна розуміє під торговельною 

маркою такі позначення, які  «…суперечать основам конституційного ладу і здатні 

викликати невдоволення в суспільстві у зв’язку з порушенням правил, які склались у 

ньому на основі норм моралі, традицій та культурних цінностей» [114]. А відповідно 

Л. Д. Романадзе стверджує, що «…принципам гуманності та моралі суперечать марки 

із зображенням оголеної людської статури, культових споруд за відсутності дозволу 
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конфесій, елементи, що ображають живу чи покійну особу або можуть нашкодити її 

репутації тощо» [134].  

Однак, на практиці немає чіткого механізму визначення того, що порушує  

мораль та публічний порядок, оскільки, таке тлумачення може суб`єктивно 

трактуватися експертами під час проведення експертизи на відповідність умовам 

надання правової охорони торговельним маркам. 

А тому, надане О. А. Рассомахіною визначення того, що торговельна марка «…не 

повинна суперечити публічному порядку, а саме не порушувати конституційні права 

і свободи людини, не містити офіційні знаки без дозволу компетентного органу або 

іншим способом не порушувати основи конституційного ладу держави та не 

суперечити загальновизнаним принципам моралі» [114] є більш широке за своїм 

змістом і доцільним визначенням. 

В Україні, прикладом того, що торговельна марка не повинна суперечити 

публічному порядку та принципам моралі є Рішення колегії Апеляційної палати, 

відповідно до якого, було прийнято рішення відмовити у реєстрації комбінованої 

торговельної марки «CONTRABANDA», оскільки дане позначення створює загалом 

«…позитивне уявлення про контрабанду в цілому та контрабандні товари зокрема, 

вихваляючи та применшуючи їх кримінальний та протизаконний зміст, а також, що 

заявлене позначення є таким, що сприяє популяризації контрабанди та контрабандних 

товарів, створюючи їм загальний позитивний імідж, применшуючи серйозність 

відповідної незаконної діяльності та маніпулюючи уявленнями про моральні 

категорії добра та зла, а також опосередковано заохочуючи споживачів до 

толерантного сприйняття зазначених злочинних явищ у суспільстві, що не відповідає 

інтересам держави».  

Цікавою є справа, що розглядалась у Німеччині, де  Патентним відомством було 

відмовлено заявнику у реєстрації словесної торговельної марки «Cosa Nostra» у 

зв’язку з тим, що воно «не має розрізняльної здатності та носить образливий характер, 

що асоціюється із назвою загальновідомого кримінального синдикату». Натомість, 
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Федеральний патентний суд «зважаючи на лібералізацію підходу до моральних 

аспектів» визнав позначення «Cosa Nostra» здатним виконувати функції торговельної 

марки, та з огляду на прецеденті справи такі, як, маркування парфумів торговельною 

маркою -  «Opium», а сигарет - «АІ Сароnе», позначення «Cosa Nostra» є 

охороноспроможним [134]. 

Позначення, які суперечать вимогам Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та позначення які зображують або 

імітують: державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми) [104], тощо, 

не можуть одержати правову охорону, за умови їх включення до торговельної марки 

як елементів, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного 

органу або їх власників [15]. 

Абсолютні підставі щодо відмови в наданні правової охорони торговельним 

маркам визначені у частині другій статті 6 Закону про знаки та в Паризькій конвенції, 

що стосуються позначень, які не мають розрізняльної здатності, тобто марка 

позбавлена яких-небудь відмінних ознак або є суто описовою [59]. До них належать:  

1. Позначення, які складаються лише з позначень, що складаються лише з 

позначень, що є загальновживаними у сучасній мові. 

Загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду вважаються 

такі назви, які використовуються всіма виробниками цих товарів чи особами, що 

надають ці послуги, в одному, відомому та знаному усіма ними значенні та не 

потребують додаткового аналізу і доказів [110]. 

Також до позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного 

виду, належать позначення, які використовувались як знак для певних товарів і які, 

внаслідок їх тривалого і частого використання для одного й того ж товару різними 

виробниками (особами), увійшли у повсякденну мову як видова назва цього товару, 

тобто стали видовими поняттями (синонімами номенклатурної назви), що 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19
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відображають істотні ознаки певних класів товарів. Наприклад, ескалатор, лінолеум, 

целулоїд, примус, вазелін, тощо [6]. 

2. Позначення, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при 

використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг. 

У Правилах зазначається, щодо до описових позначень відносять такі, як: 

зазначення категорії якості товарів, просте найменування товарів; властивості 

товарів, а також ті, що носять хвалебний характер; матеріал або склад сировини; вага, 

об'єм, ціна товарів, дата виробництва товарів, тощо [95]. 

Так, Апеляційна палата відмовила у реєстрації торговельної  марки «GRAPE 

VODKA GOLD», оскільки колегія встановила, що до складу позначення входить 

описовий елемент у вигляді словосполучення «GRAPE VODKA», а розрізняльним 

елементом у ньому є слово «GOLD». Словосполучення «GRAPE VODKA» в 

перекладі означає – виноградна водка, а саме вид алкогольного напою, певного виду 

з певним властивостями. Також, за результатами порівняльного аналізу заявленого 

позначення  «GRAPE VODKA GOLD» та протиставлених йому знаків встановлена 

фонетична схожість, яка обумовлена тотожністю звучання словесного елемента 

«GOLD» [63]. 

Окремим питанням, є можливість отримання правової охорони позначень, які є 

іноземного походження, тобто, не можуть бути зареєстровані слова у якості 

торговельної марки, які є описовими на тій чи іншій іноземній мові. У Німеччині 

забороняється використовувати позначення на іноземній мові, яку 

середньостатистичний споживач може не знати. В Іспанії та Данії важливу роль в 

оцінці описового характеру терміну відіграє його статус у країні походження [134, c. 

38]. У більшості випадків суди дотримуються точки зору, що описове позначення не 

виконує функцій торговельної марки та не підлягає правовій охороні, однак єдиного 

підходу стосовно такої категорії справ не вироблено [47]. 

У законодавстві України не містяться вказівки щодо того, чи можливо надати 

правову охорону таким позначенням, а тому думка Л. Д. Романадзе щодо внесення 
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змін до Закону про знаки шляхом заборони на реєстрацію описових позначень 

іноземного походження є доцільною та необхідною [47, c. 114]. 

3. Позначення, які можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо 

їх властивості, якості або географічного походження. 

Дана норма є новелою Закону про знаки, щодо регулювання використання 

географічних зазначень, під якими розуміють надання права чи винесення рішення 

про заборону на його використання стосовно товарів іншого географічного 

походження. Таке право визнається лише за тими, хто виробляє та реалізує товар, що 

дійсно походить із вказаного місця і наділений необхідними якісними чи іншими 

властивостями, що лежать в основі репутації, яку він має у споживачів [114]. 

4. Позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або 

надає послугу. 

Оманливими можна назвати ті позначення, які містять відомості, що однозначно 

сприймаються споживачем як неправдиві, щодо властивостей або походження 

товарів або послуг. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне 

вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання не виключає 

небезпеку введення в оману споживача [67]. 

Відповідно до пункту 10.7.3 Методичних рекомендацій з окремих питань 

проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом 

Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 

07.04.2014 № 91, із змінами (далі – Методичні рекомендації), позначення, що може 

ввести в оману споживача - це позначення, що не містить відомостей, які прямо не 

відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно 

[75]. 

Згідно з рішенням колегії Апеляційної палати, апелянт ТОВ «ОЛЛЕН - 

ДЕНТАЛ» не погодився з рішенням висновку закладу експертизи про реєстрацію 

торговельної марки «SOCO» за заявкою № m 2018 22883, відносно частини товарів і 

послуг на тій підставі, що заявлене словесне позначення для частини послуг 35 класу 
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МКТП, яке пов'язане з введенням у цивільний оборот товарів, що входять до 

узагальнюючого поняття «стоматологічні інструменти та обладнання», є таким, що 

може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар та надає послуги.   

Втім, йому було відмовлено у задоволені заперечення на тій підставі, що 

внаслідок використання на ринку України стоматологічних інструментів та 

обладнання, виробником яких є компанія SOCO, позначення «SOCO» набуло 

розрізняльної здатності ідентифікувати товари саме компанії SOCO (Китай) [63]. 

У зв’язку з цим, поява на ринку України послуг суб’єкта, що використовує 

заявлене позначення «SOCO» для надання послуг 35 класу МКТП, що пов'язані з 

введенням у цивільний оборот товарів, що входять до узагальнюючого поняття 

«стоматологічні інструменти та обладнання», може призвести до сприйняття 

споживачем цих послуг як таких, що походять від особи, яка є виробником цих 

товарів, що не відповідає дійсності [63]. 

5. Позначення, що складаються лише з позначень, що є загальновживаними 

символами і термінами. 

До позначень, які є загальновживаними символами, належать позначення, що 

символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи 

послуги, зазначені у заявці; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях 

науки і техніки. До позначень, які є загальновживаними термінами, належать зокрема 

лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки, а також слова 

або усталені словосполучення, які у певній сфері знань призначені для загального 

використання і є засобом професійного спілкування [95]. 

6. Позначення, що відображають лише форму, що обумовлена природним 

станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає 

товарові істотної цінності. 

До позначень, що відображають лише форму, що обумовлена природним станом 

товару чи необхідністю отримання технічного результату, відносяться позначення, 

форма яких є формою самого товару. Наприклад: звичайна форма електричної вилки 
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з ріжками, стандартна форма флакону або пляшки є необхідними для виконання 

технічної та практичної функції цих товарів [124]. 

7. Відтворюють назву сорту рослин, зареєстрованого чи заявленого на 

реєстрацію в Україні.  

Відповідно, до цього пункту, назва сорту рослин чи будь-яка її частина не 

можуть бути зареєстровані як торговельні марки в Україні, оскільки власник прав на 

сорт рослин повинен забезпечити безперешкодне та безкоштовне використання назви 

сорту навіть після закінчення строку дії прав на нього. При цьому, охорона прав на 

торговельну марку може тривати необмежено довго і власник торговельної марки 

може заборонити чи дозволити її використання, відповідно до чого, такі дії є 

недопустимим та такими, що порушує права третіх осіб [83]. 

Таким чином, при реєстрації торговельної марки експерт повинен перевіряти 

запропоноване позначення, якщо воно належить до 31 класу МКТП (фрукти, овочі, 

свіжі трави; живі рослини і квіти; тощо) на тотожність раніше зареєстрованій назві 

сорту рослини [83]. 

8. Містять географічні зазначення. 

До позначень, які містять географічне зазначення відносяться найменування 

місця, що ідентифікує товар, який походить з певного географічного місця та має 

особливу якість, репутацію чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим 

географічним місцем походження, і хоча б один з етапів виробництва якого 

(виготовлення (видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на 

визначеній географічній території. Правова охорона географічних позначень 

регулюється Законом України «Про правову охорону географічних зазначень» [106]. 

Щодо відносних причин для відмови в наданні правової охорони, згідно з 

частиною другою статті 6 Закону про знаки, відносяться позначення, які на дату 

подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або 

схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:  
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- торговельними марками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію 

в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; 

- торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються 

без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, 

зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими;  

- комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, 

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

споріднених з ними товарів і послуг;  

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у 

встановленому порядку;  

- торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній 

державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в 

розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні 

докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи [104]. 

Також, відповідно до ч. 4  ст. 6 Закону про знаки не реєструються як торговельні 

марки позначення, які відтворюють: промислові зразки, права на які належать в 

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

або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників 

авторського права або їх правонаступників; прізвища, імена, псевдоніми та похідні 

від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди [104]. 

Загалом, завдяки посиленню правової охорони торговельних марок в Україні, яке 

знайшло своє відображення у законодавчих актах, необхідно виокремити наступні 

зміни: 

- уточнено підстави для відмови у реєстрації торговельної марки, а саме 

доповнено перелік позначень, що не можуть отримати правову охорону позначення, 

які відтворюють назву сорту рослин, які містять географічні зазначення та які можуть 

ввести в оману щодо товарів чи послуг, а саме їх властивостей, якості або 

географічного походження; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
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- визначено, що не можуть бути зареєстровані торговельні марки які є тотожними 

або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними 

марками, що використовуються іншою особою в іноземній країні, якщо заявка подана 

від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies 

Паризької конвенції та комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і 

належать іншим особам; 

- закріплено можливість зареєструвати торговельну марку, схожу до раніше 

зареєстрованих торговельних марок третіх осіб, за умови отримання їх згоди на таку 

реєстрацію та відсутності ймовірності введення споживачів в оману.  

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновки, що для надання 

правової охорони торговельним маркам за міжнародним та національним 

законодавством, такі марки повинні відповідати ряду критеріїв 

«охороноспроможності», таких як розрізняльна здатність, дотримання прав та 

законних інтересів третіх осіб та відповідність суспільним інтересам. 

Вдосконалення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності 

дає змогу уникнути проблем, які раніше становили перепони у гармонізації 

українського законодавства до європейських стандартів, і з огляду на законодавчі 

зміни, можна з упевненістю сказати, що наша держава йде в напрямку забезпечення 

належного захисту прав інтелектуальної власності відповідно до умов 

співробітництва з Європейським Союзом.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Визначено, що історія торговельних марок сягає найстародавніших часів, 

спочатку як інструменту економічних відносин, а з закріпленням їх у законодавчих 

актах у ХІХ ст. як правової категорії, торговельні марки стали повноцінним об`єктом 

інтелектуальної власності.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
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2. Встановлено, що існують розходження з між різними термінами, для 

визначення правової дефініції, якою позначають товари та послуги, а саме: «товарний 

знак», «торговельна марка», «знак для товарів і послуг», «торгова марка», «торговий 

знак», «знак обслуговування». Однак, незважаючи на протилежні погляди, особливої 

різниці у даних дефініціях немає, у зв`язку з чим дані поняття можна вважати 

синонімами. 

3. Зауважено, що в Україні, використовується різна термінологія, а саме у ЦК 

України - «торговельна марка», а в спеціалізованому Законі про знаки зазначається 

термін «знак для товарів і послуг». Завдяки змінам, що відбулися до Закону про знаки, 

слова «знаки для товарів і послуг» в усіх відмінках і числах було замінено словами 

«торговельна марка». Однак, в інших нормативно-правових актах, як спеціальних у 

сфері інтелектуальної власності так і загальних, до сьогодні використовуються різні 

поняття, щодо такого об`єкту інтелектуальної власності, з огляду на, що є доцільним 

приведення їх у відповідність для встановлення єдиної термінології.   

4. Запропоновано внести зміни щодо зазначення єдиного терміну «торговельна 

марка», а саме: назву «Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» замінити на «Закон України «Про охорону прав на торговельні марки», та до 

ч. 1 ст. 420 ЦК України і ч. 1 ст. 155 Господарського Кодексу України, внести зміни 

щодо вилучення дефініції «знаки для товарів і послуг». 

5. Встановлено, що в законодавстві України продовжують існувати синонімічні 

терміни позначенню «торговельної марки», а саме «торговий знак», «товарний знак», 

«знак для товарів і послуг», відповідно до чого пропонується внести зміни, щодо 

встановлення єдиної термінології до наступних нормативно-правових актів, а саме: 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», «Правил складання і подання заявки на видачу 

свідоцтв України на знак для товарів і послуг», «Методичних рекомендацій з окремих 

питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг», тощо. 
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6. Наголошено, що до переліку суб`єктів права інтелектуальної власності на 

торговельну марку відноситься будь-яка особа, об’єднання осіб або їх 

правонаступники, тобто суб’єктами права можуть бути фізичні або юридичні особи.   

Однак, у зв`язку з недобросовісної реєстрацією прав на торговельні марки на користь 

фізичних або юридичних осіб, які не мають наміру використовувати торговельну 

марку у своїй господарській діяльності, є необхідність внесення відповідних змін та 

доповнень до законодавства України з метою обмеження можливості реєстрації 

торговельних марок на ім'я фізичної чи юридичної особи. 

7. Зауважено, що національне, як і міжнародне законодавство, не надає 

визначення торговельній марці, а лише встановлює певні підстави, яким повинно 

відповідати позначення, заявлене на реєстрацію у якості торговельної марки. 

Співставний аналіз визначення поняття «торговельна марка» у національних 

положення щодо об`єктів промислової власності, дає підстави зазначити, що 

відповідні норми цілком відповідають міжнародним договорам у сфері 

інтелектуальної власності. 

8. Констатовано, що різновид ознак торговельних марок призвів до 

наявності великої кількості напрямів класифікації, згідно з якими можна виокремити 

такі критерії: за формою вираження позначень (словесні, зображувальні, комбіновані 

тощо); за ступенем популярності та асоціативності позначень в широкому колі 

потенційних споживачів (звичайні та загальновідомі); за кількістю правоволодільців 

(індивідуальні та колективні торговельні марки). 

9. Встановлено, що у світі об’єктами правової охорони можуть бути звичайні 

торговельні марки, до яких можна віднести словесні, зображувальні та комбіновані 

позначення та нетрадиційні торговельні марки такі, як кольорові, звукові, рухові, 

ароматичні, що не властиві товару та інші. Більшість країн не обмежує такі види 

торговельних марок, а лише вказує на деякі умови до позначень, тобто мати 

розрізнювальну здатність. Однак, жодним законодавством не закріплено конкретний 

перелік видів торговельних марок, з чого випливає, що за формою вираження вони 
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мають невичерпний перелік позначень, які можуть отримати правову охорону на 

підставі їх реєстрації як в Україні так і у світі. 

10. На підставі аналізу національного та міжнародного законодавства у сфері 

охорони торговельних марок, сформульовано перелік основних положень, які 

визначають можливість надання правової охорони торговельним маркам в Україні:  

- позначення повинні мати здатність викликати у споживача асоціативні образи, 

достатні для індивідуалізації товарів або послуг та їх виробника від інших товарі або 

послуг, тобто виконувати дистинктивну функцію;  

- торговельна марка має відповідати принципам моралі, а також встановленому 

публічному порядку; 

- надання правової охорони певній торговельній марці не повинно порушувати 

прав та інтересів правоволодільців щодо позначень та інших об’єктів. 

11. Зауважено, що у законодавстві України не містяться приписів того, чи 

можливо надати правову охорону описовим позначенням іноземного походження, а 

тому є необхідність внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг» шляхом заборони реєстрації таких позначень. 

12. Вдосконалення та гармонізація українського законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до європейських стандартів, дає підстави вважати, про те, 

що наша країна йде в напрямку забезпечення належного захисту прав інтелектуальної 

власності відповідно до умов співробітництва з ЄС. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРАВОВА ПРИРОДА ЗАГАЛЬНОВІДОМОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

 

2.1. Визначення поняття загальновідомої торговельної марки 

2.1.1. Аналіз поняття за національним законодавством 

 

Торговельна марка за своєю природою є інструментом для стимулювання 

конкуренції і виконання ряду функцій, таких як, вказівка на джерело походження 

товару, засіб ідентифікації, реклама, гарантування якості товару. Завдяки цьому, 

торговельна марка сприяє встановленню чіткого взаємозв'язку між сферою 

виробництва і споживання, створює сприятливі умови для просування товарів і 

послуг, скорочує час товарообігу. 

Використовуючи певне позначення для маркування своїх товарів і послуг, 

виробники повинні бути впевнені в тому, що їх зусилля, пов'язані з розробкою, 

виробництвом і реалізацією продукції, не зникнуть, а торговельна марка зможе бути 

свого роду «маячком», який створить у споживача стійкі асоціації між певним 

позначенням, виробником та якістю товарів чи послуг. 

Справді, торговельні марки є корисними як для суб’єкта господарювання, так і 

споживача, оскільки «формують і зміцнюють позитивний імідж компанії, роблять 

можливою чітку сегментацію ринку, забезпечують стимулювання збуту, зростання 

прибутковості фірми та підвищення її конкурентоспроможності, а для споживачів 

виступають гарантами наявності у товару певних корисних властивостей і 

відповідного рівня якості, що полегшують вибір потрібного продукту на ринку» [11]. 

З метою удосконалення іміджу власного бренду та залучення уваги до свого 

товару чи послуги власники торговельних марок витрачають величезні матеріальні 

кошти, як наприклад, Walt Disney Company тільки за один рік інвестує в рекламу 
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близько 2,2 мільярдів доларів, а PROCTER & GAMBLE за 2018 рік витратив на 

маркетинг 4,6 мільярдів доларів. А загальна сума оцінки торговельних марок Apple, 

Google і Microsoft склала більше 150 мільярдів доларів, як активи інтелектуальної 

власності цих компаній [175]. 

Відомо, що деякі торговельні марки внаслідок їх тривалого використання, 

інтенсивної рекламної кампанії протягом багатьох років та незмінно високої якості 

товарів та послуг отримують заслужене визнання у споживачів та стають відомими 

на відповідному ринку товарів. Завдяки зусиллям виробника щодо просування своєї 

торговельної марки, вона набуває репутації і стає об'єктом комерційної привабливості 

не тільки для споживачів, але й для несумлінних конкурентів, які можуть як 

відтворювати, так і імітувати відому торговельну марку, використовувати її на 

території іншої країни, маркувати нею як однорідні, так і неоднорідні товари та 

послуги [61]. 

Загалом такі «загальновідомі торговельні марки» не є особливим різновидом 

торговельних марок, а представляють собою окремий режим правової охорони 

законного інтересу певної особи, яка використовує торговельну марку або позначення 

на ринку. Торговельні марки стають «загальновідомими» завдяки їх визнанню 

відповідними органами, в країнах де була заявлена їх правова охорона. З плином часу 

та вкладенням ресурсів будь-яка марка може стати «загальновідомою» та отримати 

додаткову охорону, як наприклад, така марка може охоронятись, навіть якщо вона не 

зареєстрована на певній території. 

Ця охорона полягає у тому, що зазвичай торговельні марки охороняються від 

подібних торговельних марок до ступеня змішування тільки при використанні 

останніх для таких самих або схожих товарах чи послугах, а відповідно 

загальновідомі охороняються від подібних до ступеня змішування торговельних 

марок, навіть в тому випадку, коли вони використовуються по відношенню до 

неоднорідних товарів чи послуг. Також, охорона полягає в запобіганні 
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неправомірного використання компаніями репутації такої торговельної марки і/або 

нанесенню шкоди її діловій репутації та престижу. 

Власник торговельної марки повинен на підставі конкретних доказів, довести, 

що його марка є загальновідомою для громадськості на певній території, відповідно 

до чого, в багатьох країнах світу були створені механізми  такого визнання, у вигляді 

адміністративних або судових процедур.  

До категорії загальновідомих торговельних марок можна віднести такі поняття, 

як: «добре відомі торговельні марки» (ще їх називають «загальновідомі»), 

«торговельні марки з репутацією» та «знамениті торговельні марки». В 

національному законодавстві використовується поняття «добре відома торговельна 

марка», яка з`явилось з набранням чинності в Україні 28 грудня 1991 року Паризької 

конвенції [82].  

При цьому, необхідно зазначити, що досить тривалий час не було однозначного 

та єдиного перекладу статті 6 bis Конвенції, яка регулює питання щодо 

загальновідомих торговельних марок, оскільки в оригінальному тексті Конвенції 

застосовується поняття «marque notoirement connue» [173], який було переведено на 

англійську мову, як «well-known mark» [185], а українською мовою цей термін вже 

тлумачився як «загальновідомий товарний знак» [82]. 

Для приведення термінології у відповідність з чинним законодавством України, 

Українською Асоціацією власників торговельних марок було запропоновано термін 

замість «загальновідомого товарного знаку» - «добре відома торговельна марка», що 

був включений в чинну редакцію Закону про знаки та Регламент Апеляційної палати 

НОІВ. 

Необхідно зауважити, що «загальновідомий» чи «добре відомий» товарний знак 

чи торговельна марка, є рівнозначними поняттями і не суперечать один одному, а 

тому в даному дисертаційному досліджені буть використовуватись як синоніми. 

Щодо самого визначення поняття «добре відомої торговельної марки», то слід 

зазначити, в новій редакції Закону про знаки, норму, яка надавала розуміння добре 
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відомої торговельної марки було виключено, у зв`язку з чим залишилось лише є 

посилання, на те, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється 

відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції та Закону про знаки на підставі 

визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. 

У зв`язку з відсутністю в національному законодавстві визначення «добре відома 

торговельна марка», багато вчених самостійно надають формулювання цьому 

поняттю. Наприклад, Т. Родіонова зазначає, що «…добре відомим знаком для товарів 

та послуг є знак, який у відповідному секторі суспільства має гарну репутацію і 

асоціюється з конкретним джерелом походження (виробником товару)» [133]. В свою 

чергу І.Я. Бабецька зауважує, що «добре відомим торговельним знаком визнається 

таке позначення, яке знайоме широкому колу споживачів завдяки його використанню 

для позначення певних товарів» [8]. 

Отже, з огляду на світову практику та законодавчі приписи, закріплення терміну 

«добре відома торговельна марка» у статті 25 Закону, яка регулює порядок набуття 

правової охорони, є доцільним та актуальним, відповідно до чого можна 

сформулювати наступне визначення: добре відомою торговельною маркою є 

позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу використовується на певній 

території, внаслідок чого воно набуло широку популярність серед споживачів щодо 

товарів та/або послуг певної особи і в порядку визначеним країною, де 

витребовується охорона, визнано добре відомим. 

 

2.1.2. Аналіз поняття за міжнародним законодавством 

 

Популярність торговельної марки має цілком конкретні рамки, обмежені 

відповідним колом споживачів і залежить в значній мірі від факторів інтенсивності 

реклами та просування. В кінці минулого та на початку двадцять першого століття, 

на рекламу виділялись досить мізерні кошти, обмежені в основному лише 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
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друкованою продукцією і людськими “чутками”, відповідно до чого популярність 

торговельної марки не могла піти далеко за межі її використання. 

Торговельна марка могла стати «загальновідомою» тільки в певній країні 

походження, а її охорона в основному забезпечувалася на підставі традиційної 

реєстрації. Тому, як показують поодинокі судові прецеденти кінця минулого століття, 

загальновідомі торговельні марки охоронялися тільки від їх відтворення 

правопорушниками для однорідних і неоднорідних товарів і послуг на території 

країни походження.  

Як було вищезазначено, до категорії загальновідомих торговельних марок 

відносяться: «добре відомі товарні знаки», «товарні знаки з репутацією» та 

«знамениті товарні знаки». Таке різноманіття термінів сприяє заплутуванню та 

призводить до необхідності провести співставний аналіз кожної дефініції, 

виокремити особливості та схожі ознаки таких понять [61]. 

Для визначення поняття «добре відомого товарного знаку», професор Г.Х.К. 

Боденхаузен коментуючи статтю 6bis Паризької конвенції у редакції 1967 р., зазначає, 

що «метою розглянутого становища є запобігання реєстрації та використання 

товарного знака, здатного створити змішування з іншим знаком, став уже 

загальновідомим у країні реєстрації або використання, хоча пізніший 

загальновідомий знак не охороняється або ще не охороняється в цій країні за 

допомогою реєстрації, яка зазвичай перешкоджає реєстрації чи використанню 

конфліктуючого знака. Така виключна охорона загальновідомого знака була 

виправданою, оскільки реєстрація або використання даного подібного до ступеня 

змішування знака в більшості випадків буде рівносильним акту недобросовісної 

конкуренції, а також може розглядатися як завдає шкоди інтересам тих, хто буде 

введений в оману» [56]. 

Угода ТРІПС розширила положення статті 6 bis Паризької конвенції, зазначивши 

про те, що охорона добре відомої торговельної марки поширюється на товари або 

послуги, які не подібні до тих, стосовно яких  вона зареєстрована [155]. 
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При цьому, Паризька конвенція, Угода ТРІПС та інші міжнародно-правові акти, 

які стосуються охорони добре відомих товарних знаків такі, як Директива                                    

№ 2015/2436 та Регламент № 2017/1001, не дають визначення поняттю «добре 

відомий товарний знак» [73] і наділяють «компетентний орган» держави-учасниці 

повноваженнями самостійно визначати статус такого знаку. У зв`язку з чим в 

національних юрисдикціях виникли різні стандарти, де законодавець кожної окремої 

країни був змушений вкладати в поняття «добре відомий товарний знак» своє власне 

тлумачення [178]. 

Наприклад, Індія дає визначення в підпункті (zg) статті 2 Закону про товарні 

знаки від 1999 року, що добре відомий товарний знак відносно будь-яких товарів або 

послуг означає знак, що став таким для значного сегменту населення, який 

використовує такі товари або отримує такі послуги, що використання такого знака 

щодо інших товарів або послуг може бути сприйнято як вказівку на зв'язок в процесі 

торгівлі або надання послуг між цими товарами або послуги і особа, яка використовує 

знак відносно перших таких товарів або послуг» [178]. У В'єтнамі визначення «добре 

відомого товарного знаку» міститься в статті 4 (20) Закону про інтелектуальну 

власність від 2005 року, в якому зазначається, що добре відомий товарний знак 

означає товарний знак, який широко відомий споживачам на всій території В'єтнаму 

[178]. 

Отже, добре відомим товарним знаком можна назвати позначення, яке протягом 

тривалого часу використовується на певній території, отримало широку популярність 

серед споживачів і в порядку визначеним країною, де витребовується охорона, 

визнано добре відомим. 

Щодо поняття «товарний знак з репутацією» (trade mark with reputation), то воно 

засноване на законодавстві ЄС, і за своєю природою виходить за межі принципу 

спеціалізації, що є «наразі одним із основних стовпів європейського права», як було 

визначено у справі Fernández Nóvoa. Відповідно Судом справедливості у цій справі 

були надані наступні роз`яснення:  



92 
 

1) для того, щоб знак вважався товарним знаком із репутацією, він має бути 

відомим у значній частині загалу, зацікавленого товарами та послугами, щодо яких 

використовується даний товарний знак;  

2) товарний знак з репутацією означає певний рівень обізнаності відповідним 

загалом;  

3) у Директиві № 2015/2436 використовується вислів «добре відомий» для 

товарних знаків, до яких застосовується принцип спеціалізації, та вислів «товарний 

знак, що користується репутацією» для тих знаків, що виходять за межі принципу 

спеціалізації [74]. 

Загалом, товарним знаком з репутацією можна назвати такий знак, що має 

репутацію у країні, у якій подано заявку на реєстрацію або зареєстровано знак і 

правова охорона якого поширюється на ідентичні або схожі з ним товарні знаки, 

незважаючи те, чи є товари або послуги більш раннього товарного знаку ідентичними 

товарам або послугам, для яких зареєстровано товарний знак з репутацією, якщо таке 

використання без належної підстави принесло б несправедливу вигоду для 

розрізняльної здатності або репутації знаку чи шкодило б такій його здатності або 

репутації.  

Щодо визначення поняття «знаменитих товарних знаків» (famous trademark), 

необхідно звернутися до доктрини розмивання товарного знаку (trademark dilution 

doctrine), що була сформована з кінця 1920-х рр. в США. Суть даної доктрини полягає 

у забороні використання знаменитого товарного знаку, яке призводить до втрати 

унікальності цього знаку. У більшості випадків розмиття товарного знаку полягає у 

його використанні для товарів та послуг, що не конкурують та не мають особливого 

зв'язку із товарами та послугами, для яких цей знак зазвичай використовується [152]. 

В США знамениті товарні знаки, закріплені в Акті Ленхема (далі - Федеральний 

закон про товарні знаки) в контексті норми про правопорушення щодо товарного 

знаку у вигляді його «розмивання», так званої дилюції (dilution). Згідно із Розділом 

43 (с) Федерального закону про товарні знаки визначення поняття знаменитого 
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товарного знаку не надається, однак зазначаються критерії такого визнання. При 

цьому Сполучені Штати захищають як зареєстровані, так і незареєстровані знамениті 

товарні знаки, як внутрішнього, так і іноземного походження, від використання і/або 

реєстрації певними особами [195; 178]. 

Важливо зазначити, що виникнення знаменитого товарного знаку жодним чином 

не скасовує факту дії виключного права на добре відомий товарний знак на території 

США, оскільки ця країна з 1887 р є учасницею Паризької Конвенції.  

Знаменитими товарними знаками є ті, які мають безпосередній зв'язок у 

свідомості споживачів з конкретним продуктом або послугою і джерелом цього 

продукту або послуги, як наприклад APPLE, COCA-COLA, MCDONALDS і NIKE. 

Такі знаки користуються широким правовим захистом, тому що вони з більшою 

ймовірністю будуть асоційовані і запам’ятовані в суспільній свідомості [178]. 

Загалом, знаменитий товарний знак є відмінним за своєю природою або завдяки 

набутій відмітній здатності, у зв'язку з чим власник такого знаменитого знаку, може 

заборонити використання будь-якого знаку або торгового найменування, що 

використовується після того, як такий товарний знак став знаменитим, у тому разі, 

якщо таке використання може спричинити послаблення відомого товарного знаку 

шляхом розмиття або заплямування, незалежно від наявності або відсутності 

фактичної або ймовірної плутанини, конкуренції або фактичної економічної шкоди. 

Цікавим моментом є, те, що на відміну від США, де використовуються лише 

«знамениті» та «добре відомі» товарні знаки, в Японії товарні знаки поділяються на 

чотири групи, такі як: звичайні товарні знаки, відомі товарні знаки, добре відомі 

товарні знаки та знамениті товарні знаки. Це відрізняється від багатьох інших країни, 

якім притаманні поняття «добре відомі» та «знамениті» товарні знаки. Японія 

обґрунтовує це головним чином тому, що немає необхідності проводити різницю між 

знаками через їх схожість не тільки в  природних характеристиках, а також у сфері їх 

правового захисту. Головна проблема в тому, як визначити і відрізнити звичайний 



94 
 

товарний знак від добре відомого або відомого, але не між відомим товарним знаком 

та знаменитим.  

У науковому середовищі, також були здійсненні дослідження у вивченні питання 

різниці між термінами «знамениті», «добре відомі» та «з репутацією» товарні знаки. 

Е. А. Зайцева зазначає, що «well-known trademark може бути охарактеризований як 

знак, який внаслідок його використання на ринку і його реклами набув широкого 

поширення, не втративши своєї розрізняльної здатності і добре відомий споживачам 

для тих товарів або послуг, для яких він охороняється. Trademark with good reputations 

відноситься до товарного знаку, який в результаті широкого використання на ринку 

не тільки визнається споживачами в якомусь конкретному сегменті, але і має хорошу 

репутацію в цілому. А famous trademarks мають більш високу ступінь репутації, ніж 

well-known trademarks, і тому заслуговують більш широкого обсягу охорони. 

Відповідно ці знаки користуються захистом навіть за межами принципу спеціалізації» 

[58]. 

Також, більша кількість науковців визнають, що «знамениті» товарні знаки 

традиційно розглядаються як такі, що мають вищий рівень репутації, ніж «добре 

відомі» знаки, а тому заслуговують на ширшу сферу захисту, всупереч незаконному 

використанню щодо неконкурентних товарів чи послуг» [198]. 

Таку ж позицію висловлює INTA (International Trademark Association) 

зазначаючи, що «у більшості юрисдикцій знамениті (famous) і добре відомі (well-

known) товарні знаки все ж розрізняють. У цих юрисдикціях знамениті знаки 

користуються більш високим ступенем репутації, ніж добре відомі знаки. Для того, 

аби знамениті знаки отримали захист, часто їх необхідно зареєструвати (принаймні, 

на їх батьківщині) для захисту, у той час як добре відомі знаки, як правило, стають 

охоронюваними без будь-якої реєстрації. З іншого боку, добре відомі товарні знаки 

часто захищені тільки для однорідних товарів і послуг, у той час як знамениті знаки 

можуть бути захищені від несанкціонованого використання щодо неоднорідних 
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товарів і послуг. Таким чином, як правило, важче довести, що знак знаменитий, а ніж 

добре відомий» [175]. 

Вчена Т. С. Демченко, також, висловлює думку, про те, що добре відомі та 

знамениті товарні знаки мають різний правовий статус, оскільки відмінність між 

добре відомими та знаменитими товарними знаками полягає у ступенях їх відомості. 

Так, добре відомим є товарний знак, який відомий значній частині зацікавлених кіл 

суспільства, та охороняється незалежно від його реєстрації чи використання в країні, 

де витребовується охорона. При цьому, охорона добре відомого товарного знаку 

здійснюється у відповідності з принципом спеціалізації, тобто стосовно тих товарів 

чи послуг, щодо яких він застосовується, а знаменитий товарний знак відомий значній 

частині широкого загалу населення та може отримати охорону стосовно 

неоднорідних товарів чи послуг за умови його реєстрації в країні, де потребується 

охорона [23; 134]. 

Відомий французький фахівець з торговельних марок А. Бертран визначає добре 

відомі та знамениті товарні знаки наступним чином «добре відомим є знак, 

впізнаваний великою кількістю організацій, зайнятих виробництвом, продажем або 

використанням певних товарів. Він чітко сприймається як товарний знак, який вказує 

на певне походження цих товарів. Знаменитим, або дуже відомим (de haute renomme) 

вважається товарний знак, відомий на міжнародному рівні або в усьому світі» [85]. 

Згідно зі звітом Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності 

(надалі – АІРРІ), «добре відомі» товарні знаки можуть бути охарактеризовані, як 

знаки, які є знаними серед значної частини відповідної публіки в значенні 

асоціювання з конкретними товарами чи послугами [83].  

Президент Міжнародної асоціації з товарних знаків Фредерік Мостерт в своїй 

статті з цього приводу вказував, що знамениті товарні знаки передбачають вищий 

ступінь відомості порівняно із добре відомими товарними знаками і виступають як 

особливий вид останніх, і саме через вищий ступінь відомості знамениті товарні знаки 

отримують ширшу правову охорону (тобто, охорону стосовно неспоріднених товарів 
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і послуг) [184]. Тобто захист знаменитих товарних знаків поширюється на 

неоднорідні товари, тоді як добре відомі товарні знаки користуються захистом без 

реєстрації поза принципу територіальності. І чим відоміший знак, тим більше обсяг 

охорони він заслуговує, а також, що для визначення ступеня популярності не 

потрібно встановлювати широку популярність споживачам, а досить встановити 

популярність в певному секторі [119]. 

З огляду на зазначене, різниця між добре відомими, знаменитими та товарними 

знаками з репутацією полягає в тому, що добре відомі товарні знаки відомі певному 

сектору суспільства та охороняються незалежно від їх реєстрації чи використання в 

країні, щодо товарів і послуг, для яких вони зазвичай використовуються, тоді як 

знамениті товарні знаки та знаки з репутацією відомі широкому загалу населення і 

отримують правову охорону щодо неоднорідних товарів і послуг за умови їх 

реєстрації в країні, де вимагається правова охорона.  

А тому, знаменитий, добре відомий та знак з репутацією є відмінними термінами, 

в які законодавець вкладавав різний зміст, у відповідності до територіального, 

історичного та правового підґрунтя. При цьому, необхідно чітко розмежувати 

вищезазначені поняття, оскільки виникає чимало випадків ототожнення даних 

критеріїв, чи навіть їх сплутування. 

Отже, до категорії загальновідомих торговельних марок відносяться марки, які 

відомі широкому загалу і користується відносно високою репутацією [188]. 

Реєстрація та несанкціоноване використання загальновідомої торговельної марки 

призводить до порушення прав на неї, відповідно до чого такі марки повинні бути 

захищені в більшості країн від торговельних марок, які вважаються відтворенням, 

імітацією або перекладом цих загальновідомих марок, якщо вони можуть утворити 

плутанину на відповідному ринку [190]. 

Існуюче на сьогоднішній день неоднозначне визначення правового положення 

такої категорії товарних знаків, як «загальновідомі», в яку входять такі поняття як 

«добре відомі торговельні марки», «знамениті торговельні марки» та «торговельні 
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марки з репутацією» викликають певні труднощі насамперед, як для відповідних 

компетентних органів, які забезпечують їх правове регулювання, так і для власників 

таких торговельних марок, оскільки у світі немає єдності у використанні термінології 

і жодним міжнародним актом дані поняття не закріплені.  

 

 

2.2. Правова охорона загальновідомих торговельних марок 

 

Загальна популярність торговельної марки зумовлює успішність товару чи 

послуги над ринком і навпаки, де у свою чергу, популярність бренду в результаті 

конвертується у впізнаваність виробника, його найменування серед споживачів. У той 

же час успішні бізнес-проекти, що створили і використовують брендові торговельні 

марки, часто стають об'єктами несумлінних дій з боку конкурентів [148]. 

Найбільшу довіру у споживачів мають торговельні марки тих виробників, які 

завдяки хорошій якості продукції чи послуг та значним витратам на рекламу, а також 

своїй наполегливій роботі на ринку завоювали собі добре ім`я. Такі торговельні 

марки, зазвичай, відомі широкому колу споживачі – є загальновідомими 

торговельними марками, і саме такі марки стають об`єктами правопорушень, адже 

успіх торговельної марки робить її бажаним здобутком для конкурентів [39]. 

Порушення може являти собою відтворення або імітацію торговельної марки, що 

вказує на асоціативний зв'язок із зображенням або семантикою загальновідомої 

торговельної марки, використовуваної для маркування однорідних товарів. Це може 

бути використання тотожної або схожої торговельної марки щодо неоднорідних 

товарів і послуг, а можливо і використання тотожної або схожої торговельної марки  

для однорідних товарів і послуг, але на території іншої держави. 

У зв`язку з цим з`явилась необхідність проведення переговорів між 

представниками країн-учасниць Паризької конвенції, де акцентувалась необхідність 
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імплементації норм щодо захисту загальновідомих торговельних марок в країнах-

учасницях саме за відсутності їх реєстрації та використання подібних позначень 

іншими особами.  

Вже в 1911 році на дипломатичній конференції у Вашингтоні щодо перегляду 

Паризької конвенції, вперше було розглянуто питання про охорону загальновідомих 

торговельних марок (добре відомих), а в 1925 році в Гаазі вперше був введений 

прообраз сучасної статті 6bis Паризької конвенції, покликаний охороняти добре 

відомі товарні знаки.  

Деякі науковці вважають, що метою введення статті 6bis був захист добре 

відомих товарних знаків, які не були зареєстровані в країні, де використовується або 

зареєстрований подібний з ними товарний знак та такий захист надавався добре 

відомому знаку за фактом визнання його таким. Очевидно, що якщо товарний знак 

вже зареєстрований в країні, де запитується захист, то немає необхідності вдаватися 

до захисту з посиланням на статтю 6bis Паризької конвенції. 

На сьогоднішній день, Паризька конвенція зазначає, що договірні країни можуть 

відхиляти заявку на реєстрацію знака, визнавати її недійсною, забороняти 

використання знака, подібного до загальновідомого знака, який був визначений таким 

компетентним органом країни реєстрації чи застосування для ідентичних або 

подібних товарів чи послуг [82].  

 Наступним кроком розширення правової охорони добре відомим товарним 

знакам була підписана державами – членами СОТ Угода ТРІПС, яка доповнила 

положення статті 6 bis Паризької конвенції, визначивши, що правова охорона 

розповсюджується не лише на товари, а і на послуги.  При цьому, стаття 16 Угоди 

ТРІПС визнала, що добре відомий знак відтепер охороняється для неоднорідних 

товарів та послуг [155]. З чого, можна зробити висновок, що Угода  ТРІПС відмінила 

принцип спеціалізації товарних знаків, за умови, якщо використання імітуючого 

товарного знака буде вказувати на взаємозв’язок між такими неспорідненими 
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товарами/послугами і власником добре відомого товарного знака і якщо при такому 

використанні інтереси власника можуть бути обмежені [119]. 

Необхідно зазначити, що правова охорона добре відомих товарних знаків 

регулюються також положеннями прийнятими на рівні Європейського Союзу, а саме: 

чинною на сьогоднішній день Директивою № 2008/95/ЄС, Директивою № 2015/2436 

Регламентом № 2017/1001 [35]. 

У Директиві № 2008/95/ЄС, підтримується позиція, яка була запропонована 

Угодою ТРІПС про правову охорону добре відомих товарних знаків, як відносно 

споріднених, так і неоднорідних товарів/послуг, за умови якщо використання 

товарного знаку, імітуючого відомий знак, призвів би до недобросовісного 

використання без правомірних підстав або спричинення шкоди розрізняльній 

здатності чи репутації добре відомого товарного знаку [85].  

Відповідно до п. 2 (с) та пункту 1 статті 8 Регламенту № 2017/1001 серед 

відносних підстав для відмови у реєстрації торговельної марки зазначають 

«ідентичність або схожість з добре відомою торговельною маркою та ідентичність 

або схожість з товарами чи послугами, які охоплює така торговельна марка і існує 

ймовірність сплутування частиною громадськості на території, на якій добре відома 

торговельна марка перебуває під охороною та ймовірність сплутування охоплює 

ймовірність асоціації з такою добре відомою торговельною маркою» [116].  

Однак, слід зауважити, що лише зареєстровані на відповідній території добре 

відомі торговельні марки, можуть бути захищені відповідно до статті 8 (5) Регламенту 

№ 2017/1001 від неоднорідних товарів.  

Пунктом 1 (d) статті 5 Директиви № 2015/2436 визначено, що торговельна марка 

не підлягає реєстрації або, якщо її зареєстровано, підлягає визнанню недійсною, 

якщо:  

- вона є ідентичною добре відомій торговельній марці, і товари чи послуги, на 

реєстрацію яких подано заявку або для яких зареєстровано торговельну марку, є 
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ідентичними товарам чи послугам, для яких охороняється добре відома торговельна 

марка;  

- через ідентичність або схожість з добре відомою торговельною маркою та 

ідентичність або схожість з товарами чи послугами, які охоплюють торговельні 

марки, існує ймовірність сплутування частиною громадськості; ймовірність 

сплутування охоплює ймовірність асоціації з добре відомою торговельною маркою 

[25, 133]. 

Окрім вищезазначених нормативно-правових актів, також були прийняті Спільні 

рекомендації стосовно положень щодо охорони загальновідомих знаків у 1999 році 

Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною 

асамблеєю ВОІВ на 34-й сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ (далі – Спільні 

рекомендації), відповідно до яких у п. (b) ст. 4 Конфліктуючі знаки зазначено, що 

незалежно від товарів та (чи) послуг, для яких знак використовується або є предметом 

заявки на реєстрацію, або зареєстрований, цей знак вважається таким, що суперечить 

загальновідомому знаку, якщо цей знак або значна його частина являє собою 

відтворення, імітацію, переклад або транслітерацію загальновідомого знаку та якщо 

виконано щонайменше одну з таких умов: 

- використання цього знаку могло б вказувати на зв'язок між товарами та (чи) 

послугами, для яких цей знак використовуються, є предметом заявки на реєстрацію 

або зареєстрований, а також якщо це могло б завдати шкоди інтересам власника 

загальновідомого знака; 

- використання цього знаку, найімовірніше, завдасть шкоди або несправедливо 

послабить відмітний характер загальновідомого знака; 

- використання цього знаку могло б недобросовісно використовувати переваги 

розрізняльного характеру загальновідомого знака [147]. 

В Україні, правова охорона добре відомим торговельним маркам надається 

відповідно до положень Паризької конвенції, Договору про закони з товарних знаків, 
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Спільних рекомендацій, Закону про знаки та Регламенту Апеляційної палати (далі – 

Регламент № 433) [115].  

Визнання торговельної марки добре відомою в Україні здійснюється 

Укрпатентом, відповідно за спеціальною процедурою, за якою розглядає певні 

критерії такої добревідомості, а також визначає обсяг її прав, а саме: дату з якої 

торговельна марка може стати добре відомою; перелік товарів і послуг відповідно до 

класів МКТП, для яких торговельна марка отримає захист; встановлення зв`язку 

торговельної марки з компанією-власником або/та компанією-виробником [61]. 

Окремо необхідно зауважити, що отриманий захист добре відомих торговельних 

марок діє безстроково, однак, як зазначає А. Ю. Голубовська, це «не означає, що 

відсутні підстави для припинення їх правової охорони» та виділяє наступні підстави, 

на основі яких можуть бути припинені права інтелектуальної власності на добре 

відому торговельну марку, а саме: а) втрата доброї відомості, а саме припинення 

існування тих факторів і підстав, на яких торговельну марку було визнано добре 

відомою; б) перетворення у загальновживане позначення певного виду товарів чи 

послуг; в) відмова володільця від права на добре відому торговельну марку; г) 

прийняття рішення про дострокове припинення правової охорони добре відомої 

торговельної марки у зв`язку з її невикористанням [46]. З огляду на те, що в Україні, 

наразі, жодним нормативно-правовим актом не визначені підстави для припинення 

прав інтелектуальної власності на добре відомі торговельні марки, дане питання 

підлягає майбутньому дослідженню та врегулюванню на законодавчому рівні. 

Загалом, можна виокремити певні особливості добре відомих торговельних 

марок, а саме: 

1) публічне підтвердження за рішенням суду або уповноваженим органом 

найширшої популярності торговельної марки на певній території і її однозначної 

асоціації з компанією-правовласником; 

2) визнання торговельної марки добре відомою на конкретну дату встановлену 

власником; 
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3) отримання безстрокової правової охорони; 

4) можливість поширення правової охорони добре відомої торговельної марки 

відносно неспоріднених товарів та послуг, якщо використання такої торговельної 

марки іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та 

володільцем прав на добре відому торговельну марку, а його інтересам, імовірно, буде 

завдано шкоди таким використанням;  

5) отримання більш розширеного захисту прав для припинення порушень добре 

відомої торговельної марки, в тому числі при використанні в доменних іменах і 

фірмових найменуваннях; 

6) при визначенні торговельної марки добре відомою використовуються певні 

критерії, на відміну від підстав при реєстрації звичайної торговельної марки; 

7) добре відома торговельна марка підлягає зазначеній правовій охороні 

незалежно від факту її реєстрації в країні, де така охорона витребується, або в інших 

країнах (не додержується так званий принцип територіальності). 

Отже, визнання торговельної марки добре відомою надає додаткову охорону 

торговельній марці та звільняє її власника від багатьох проблем, пов'язаних із 

захистом прав інтелектуальної власності, що в свою чергу створює комфортну 

атмосферу для розвитку бізнесу. Правова охорона торговельної марки захищає 

споживача від введення в оману виробника, розвиває добросовісну конкуренцію, 

надає можливість використовувати репутацію та престиж, не допускаючи ситуації, 

коли споживач користується продукцією тих, хто створив торговельну марку, а не 

тих, хто не має до неї ніякого відношення [61]. 

Аналогічному до інституту добре відомості торговельної марки, який 

застосовується в Україні та світі, є надання правової охорони знаменитому товарному 

знаку, що використовується у США. У зв`язку з цим, деякі науковці зазначають, що в 

статті 16 (3) Угоди ТРІПС мова йде не про добре відомі товарні знаки, а про знаки з 

більш високим ступенем відомості, так звані знамениті знаки.  
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Можна погодитись, з тим, що жодний міжнародний акт у сфері охорони добре 

відомих знаків не виділяє знамениті знаки в окрему групу та не надає їм спеціальної, 

більш сильної охорони, однак, думка, щодо того, що у різних марок можлива різна 

ступінь відомості, є доцільною, оскільки існують товарні знаки, які відомі лише в 

певному секторі суспільства на певній території, а є знаки, які відомі більшості 

населення різних країн світу [194]. 

У США знамениті товарні знаки найчастіше стають об’єктами контрафакції та 

інших форм несанкціонованого використання, у зв`язку з чим у країні діє спеціальне 

федеральне законодавство, яке було прийняте з метою боротьби із несанкціонованим 

використанням знаменитих товарних знаків третіми особами, так званий «Акт 

«Ленхема» (Lanham Federal Trademark Act). 

Комітет Сенату США з патентів затверджуючи законопроект Акту «Ленхема», 

зазначав, що «…товарні знаки являють собою сутність конкуренції, оскільки вони 

забезпечують можливість зробити вибір між конкуруючими товарами, даючи 

покупцю змогу відрізнити один товар від іншого. Товарні знаки стимулюють 

підтримання якості, забезпечуючи виробнику перевагу, яку дає добра репутація, 

спричинена відмінною якістю. Таким чином, захист товарних знаків означає захист 

широкого загалу від обману, стимулювання чесної конкуренції, забезпечення 

бізнесовій спільноті можливості скористатися перевагами репутації та престижу, 

захистивши їх для тих, хто їх створив, і від тих, хто не має на них права. Ось що має 

на меті цей законопроект…» [53]. 

Відповідно до Розділу 43(с) Акту «Ленхема», власник прав на «знаменитий 

товарний знак, який є відмінним за своєю суттю або завдяки набутій відмінності», 

може заборонити несанкціоноване використання цього знаку з комерційною метою, 

що може мати місце після того, як товарний знак став знаменитим [171]. 

Несанкціоноване використання товарного знаку називається розмиванням або 

ослабленням (dilution). Розмивання визначається як зниження можливості 

знаменитого товарного знаку ідентифікувати і розрізняти товари або послуги, 
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незалежно від того, чи існує конкуренція між власником прав на знаменитий 

товарний знак та іншими особами чи ні, а також чи існує ймовірність введення в 

оману, наявність помилок або обману. Розмивання товарного знака не вимагає 

демонстрації факту ймовірного введення споживачів в оману або конкуренції між 

сторонами, а скоріше охоплює скарги про таке розмивання та про дії, що ганьблять 

репутацію власника знаку[197]. 

Розмивання товарного знака відбувається тоді, коли третя особа, 

використовуючи даний знак, послаблює або розмиває сильну асоціацію, що існує у 

споживачів між знаменитим товарним знаком і товарами або послугами власника 

такого знаменитого знака. Також дії, що паплюжать репутацію власника знаменитого 

знака, мають місце тоді, коли використання такого знаку третьою особою кидає тінь 

на цей знак або ставить власника у ситуацію, що його ганьбить, або у ситуацію, коли 

ставляться під сумнів високі стандарти якості, з якими асоціюються товари або 

послуги власника знаменитого знака [197]. 

Надання товарному знаку статусу «знаменитого» вирішується в судових 

процесах або у Відомстві з винаходів і товарних знаків США (US Patent and Trademark 

Office) в ході процедур, що проводяться у відповідності із спеціальним 

законодавством, яке регулює правову охорону знаменитих товарних знаків. 

Окрім звернення з позовом про порушення прав, власники товарних знаків також 

можуть подати позов про розмивання відповідно до федерального законодавства або 

законодавства штату. Однак, згідно з федеральним законом позов про розмивання 

товарного знаку може бути поданий лише у тому випадку, якщо такий знак є 

знаменитим, і якщо марка має «продажну здатність» або, іншими словами, відмінну 

якість (справа Mead Data Central, Inc. проти Toyota Motor Sales, USA, Inc.) [187]. 

При вирішенні питання про те, чи є товарний знак знаменитим, суди враховують 

наступні фактори, як: ступінь властивої або набутої розпізнавальної здатності; 

тривалість та обсяг використання; обсяг реклами та гласності; географічне охоплення 

ринку; канали реалізації; ступінь розпізнавання у галузі торгівлі та комерції; будь-яке 
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використання ідентичних або схожих знаків третіми особами; наявність базової 

реєстрації знаменитого товарного знаку [75]. 

Отже, власник знаменитого товарного знаку має право на захист у формі судової 

заборони, за умови, що особа, проти якої висунуто обвинувачення, мала зловмисний 

намір займатися господарською діяльністю з використанням репутації власника 

такого знаку або спричинити його розмивання. Якщо такий намір буде доведено, то 

власник знаменитого знаку матиме право на фактичне відшкодування збитків та 

прибутки правопорушника. 

В ЄС існує можливість надання правової охорони торговельним маркам з 

репутацією, які за своєю природою  є більш схожими з правовим статусом знаменитих 

марок. Визначення обсягу надання правової охорони торговельним маркам з 

репутацією регулюється Директивою № 2015/2436 та Регламентом № 2017/1001.  

Згідно статей 5 (3) (a) і 10 (2) (c) Директиви № 2015/2436, відповідно до якої 

правовласник торговельної марки Європейського Союзу з репутацією має право 

перешкоджати реєстрації чи використання позначення або торговельної марки, а 

також клопотати про визнання торговельної марки недійсною у випадках, якщо вона 

є ідентичною або схожою з більш ранньою торговельною маркою, незважаючи те, чи 

є товари або послуги, для яких вона заявлена чи зареєстрована, ідентичними, 

подібними чи не подібними до тих, для яких зареєстрована більш рання торговельна 

марка, якщо більш рання торговельна марка має репутацію у державі-члені, для якої 

подано заявку на реєстрацію або у якій зареєстровано торговельну марку та якщо 

використання пізнішої торговельної марки без належної підстави принесло б 

несправедливу вигоду від розрізняльної здатності або репутації більш ранньої 

торговельної марки чи шкодило б такій її здатності або репутації [25]. 

У  пункті 5 статті 8 Регламенту № 2017/1001 визначено, що у разі заперечення 

власником зареєстрованої більш ранньої торговельної марки у розумінні параграфу 2 

торговельну марку, на яку подано заявку, не реєструють, якщо вона є ідентичною 

більш ранній торговельній марці або схожою на неї, незважаючи те, чи товари або 
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послуги, заявку на торговельну марку для яких подано, є ідентичними товарам або 

послугам, для яких зареєстровано більш ранню торговельну марку, схожими чи 

несхожими з такими, якщо - у ситуації з торговельною маркою ЄС - торговельна 

марка має репутацію у Союзі або - у ситуації з більш ранньою національною 

торговельною маркою - торговельна марка має репутацію у відповідній державі-члені 

та якщо використання без належної підстави торговельної марки, на яку подано 

заявку, приносить несправедливу вигоду від розрізняльних ознак або репутації більш 

ранньої торговельної марки чи шкодить таким її ознакам або репутації [116]. 

Для застосування статті 8(5) Регламенту № 2017/1001 повинна бути виконана 

наступна сукупність умов: торговельна марка з репутацією повинна бути раніше 

зареєстрована на відповідній території; ідентичність або подібність між заявкою, що 

оспорюється і торговельною маркою; використання позначення, на яке подано заявку, 

повинно допускати несправедливу перевагу чи шкода самобутності чи репутації 

попередньої торговельної марки; таке використання торговельної марки має бути без 

поважної причини. 

Для розуміння, що таке «репутація», у справі General Motors,  було зазначено, що 

торговельна марка має бути відомою та мати кількісний рівень певного обсягу 

обізнаності громадськості, відповідно до чого, тільки за наявності достатнього обсягу 

поінформованості про цю марку, громадськість зіткнувшись з пізньою торговельною 

маркою, зможе встановити зв'язок між такими двома марками, навіть якщо вони 

використовуються для не схожих товарі або послуг, і якщо в результаті може бути 

завдана шкода більш ранній торговельній марці. 

Щоб кваліфікувати торговельну марку з репутацією, власник такої марки 

повинен довести, що його торговельна марка має репутацію у значній частині 

Європейського Союзу. На практиці це означає, що відповідна публіка повинна мати 

певний рівень поінформованості про торговельну марку однак, прецедентне право 

стверджує, що цей рівень знань не може бути переведений у конкретний відсоток. 

Натомість при розгляді питання про репутацію необхідно взяти до уваги відповідні 
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обставини справи; зокрема, ринкова частка товарного знака, інтенсивність, 

географічні масштаби та тривалість його використання, а також розмір інвестицій, 

зроблених підприємством для його просування [61]. 

Коли торговельна марка здобуває репутацію, вона стає засобом залучення 

споживачів шляхом передачі їм різних повідомлень, що виходять за рамки вказівки 

комерційного походження товарів або послуг. Таким чином, торговельні марки, 

знайомі широкій публіці, користуються особливим режимом правового захисту понад 

те, який надається торговельним маркам в цілому, що дозволяє їм користуватися 

посиленим захистом від відтворення або імітації, які шкодять відмітному характеру 

торговельних марок або використовують несправедливу перевагу щодо них [181]. 

Отже, більш широка охорона торговельних марок з репутацією, має ширший 

рівень захисту відповідно до європейського законодавства про торговельні марки. 

Власники брендів, які можуть доказати, що їх торговельні марки мають репутацію в 

ЄС, можуть діяти не тільки проти молодших ідентичних і подібних до змішування 

торговельних марок, що використовуються для аналогічних товарів або послуг, але й 

проти молодших аналогічних торговельних марок для товарів/послуг, які не є 

схожими. Однак цей вищий рівень захисту застосовується лише в тому випадку, якщо 

використання торговельної марки, здійснюється без поважної причини і може 

призвести до несправедливого використання або заподіяння шкоди характеру або 

репутації більш ранньої торговельної марки ЄС. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що правова охорона, яка надається добре 

відомій торговельній марці, торговельній марці з репутацією та знаменитій 

торговельній марці є різною.  

Як наприклад, для досягнення статусу «знаменитої» торговельна марка повинна 

бути широко визнана загальною масою споживачів країни як позначення джерела 

товарів і/або послуг правовласника торговельної марки, тоді як для встановлення 

торговельної марки в якості «добре відомої» достатня наявність обізнаності цільової 

групи споживачів про торговельну марку на певній частині території країни.  
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Знаменита марка може виступати в якості добре відомої торговельної марки, але 

не навпаки. Відповідно до чого знамениті торговельні марки передбачають вищий 

ступінь відомості порівняно із добре відомими торговельними марками, а тому 

отримують ширшу правову охорону і користуються більш високим ступенем 

репутації [178]. 

Щодо обсягу захисту торговельної марки з репутацією і знаменитою 

торговельною маркою, то необхідно зазначити, що принцип спеціалізації 

застосовується в федеральному законодавстві США більшою мірою, ніж в 

законодавстві ЄС. Відповідно до чого, основна відмінність в законодавстві США 

полягає в тому, що популярність торговельної марки визначається глобально по 

відношенню до широкого загалу Сполучених Штатів, в той час як Міжнародний Суд 

ООН вказав, що в ЄС наявність у торговельної марки репутації оцінюється на основі 

звернення до значної частини громадськості, зацікавленої в товари або послуги, які 

охоплюються специфікацією. Таким чином, в законодавстві ЄС репутація торгової 

марки може сприйматися вузькою групою населення, наприклад фахівцями в певній 

галузі. 

Отже, у світі діють різні процедури для надання торговельній марці більш 

широкої правової охорони. Завдяки Паризькій конвенції та Угоді ТРІПС торговельні 

марки отримали посилений захист у вигляді «добре відомої», яка набуває цей статус 

через процедуру визнання у певній країні. Щодо території США, то там склалась 

процедура визнання торговельної марки «знаменитою», яка відрізняється від 

визнання торговельних марок добре відомими, оскільки має інші підстави і надає 

більш ширшу охорону. Також, в Європейському союзі існує процедура отримання 

торговельної марки з репутацією, яка в результаті широкого використання на ринку 

визнається споживачами в певній галузі і має хорошу репутацію в цілому [61]. 

В цілому визнання торговельних марок загальновідомими на території 

конкретної країни та надання торговельним маркам на цій основі правової охорони є 

винятком із деяких загальновизнаних принципів надання торговельних марок 
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правової охорони. Проте слід визнати, що надання такого «пільгового» статусу 

загальновідомим торговельним маркам є необхідним та ефективним способом 

захисту прав власників таких марок та сприяє охороні інтересів споживачів товарів 

та послуг, у яких загальновідомий знак асоціюється з високою якістю товарів чи 

послуг [96]. 

При цьому, важливо зазначити, що не дивлячись на позитивні зміни і загальну 

позицію про те, що загальновідомі торговельні марки заслуговують на особливу 

охорону, власникам таких марок доводиться нелегко, оскільки вони постійно 

стикаються з несанкціонованим використанням та великими, постійними витратами 

на переслідування такого використання за допомогою приватних правоохоронних 

органів, а також цивільних та кримінальних судових процесів [189]. 

Навіть найвідоміші торговельні марки не використовуються усюди і навряд чи 

на практиці можуть бути зареєстровані та підтримуватись у всіх юрисдикціях та для 

всіх категорій, у яких можуть виникнути порушення. Більше того, реєстрація не 

означає, що захист від порушників буде швидким, недорогим і доступним. Загалом, 

цивільне судочинство є повільним та дорогим, а допомога від відповідних 

адміністративних органів, таких як відомства по товарним знакам, митниця, поліція  

не завжди є достатньою та дієвою [189]. 

З огляду на це, необхідно передбачити деякі заходи, які можуть прискорити 

отримання допомоги, принаймні, у найбільш очевидних випадках, як наприклад, 

швидкий та ефективний захист у суді першої інстанції, оскільки затяжний процес в 

апеляційній та касаційній інстанціях, не тільки триває довго, а й витрачає грошові 

кошти та людський ресурс. 

Загалом, проблема охорони загальновідомих торговельних марок є однієї з 

найбільш актуальних у сфері обігу торговельних марок у всьому світі. Так, 

незважаючи на спроби законодавців створити нормативно-правову базу для 

ефективної охорони таких торговельних марок, питання розробки ефективних заходів 

по недопущенню використання загальновідомих торговельних марок третіми 
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особами, універсальних критеріїв для чіткого встановлення меж порушень та інші 

аспекти даної проблематики залишаються відкритими в законодавствах багатьох 

країн [18]. 

У зв`язку з цим, вважаємо, що посилення охорони добре відомих торговельних 

марок, як в Україні так і у світі передбачить якісно новий рівень обсягу охорони як 

незареєстрованих добре відомих торговельних марок у відношенні однорідних 

товарів, так і зареєстрованих торговельних марок щодо неоднорідних товарів і 

послуг, а також надасть можливості для охорони внаслідок тривалого використання 

добре відомих торговельних марок, які спочатку не мали необхідної для реєстрації 

розпізнавальної здатності. 

 

2.3. Критерії визнання добре відомої торговельної марки 

2.3.1. Ступінь відомості чи визнання марки у відповідному секторі суспільства 

Для правового визнання торговельної марки як добре відомої, необхідна її 

реєстрація в компетентному органі та її відповідність певним критеріям. Вперше на 

міжнародному рівні критерії визнання торговельної марки добре відомою були 

встановлені Спільними рекомендаціями, до яких віднесли: ступінь відомості і 

визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь, 

географічний район використання торговельної марки; тривалість, ступінь, 

географічний район будь-якої діяльності із просування торговельної марки, включно 

рекламу, пропаганду, презентацію на ярмарках, виставках товарів, які марковані цією 

торговельною маркою; тривалість і географічний регіон реєстрацій цієї торговельної 

марки та/або поданих заявок на реєстрацію; матеріали, що підтверджують визнання 

прав на торговельну марку (в т. ч. факт визнання відомими компетентними органами);  

цінність цієї торговельної марки [147]. 
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У Спільних рекомендаціях також зазначається, що критерії, які допомагають 

зробити компетентному органу висновок про добру відомість торговельної марки, не 

є вичерпними, а тому такий орган не повинен обмежуватись зазначеними 

відомостями, і ці відомості не повинні зумовлювати таке визнання. 

У кожному конкретному випадку, компетентний орган повинен оцінювати 

самостійно, чи надані відомості є достатніми, актуальними. Варто зазначити, що 

норми Спільних рекомендацій не дозволяють такому органу встановлювати будь-які 

додаткові критерії та витребувати додаткову інформацію, вибір інформації, що 

надається, залишається на розсуд заявника. Водночас ненадання інформації щодо 

будь-якого критерію не може саме собою свідчити про відсутність доброї відомості 

торговельної марки.  

Однак, неможливо не погодитись, що питання узгодження та закріплення  

певних критеріїв добревідомості при наданні правової охорони торговельній марці, 

носить комплексний, складний характер через рухливість інформації та змінні 

зовнішні фактори. При цьому, надмірно формальний підхід при вирішенні питання 

про надання правової охорони торговельній марці як добревідомій може бути 

недоцільним [74]. 

В положення статті 25 Закону про знаки зазначаються критерії, для визначення 

того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні і відповідно можуть 

розглядатися, такі фактори: ступінь відомості  та визнання у відповідному секторі 

суспільства; тривалість, обсяг та район використання та просування торговельної 

марки; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на 

реєстрацію торговельної марки; доведення успішного відстоювання прав на 

торговельну марку, цінність, що асоціюється з торговельною маркою. 

Першим фактором виступає «ступінь відомості чи визнання марки у 

відповідному секторі суспільства», який на практиці підтверджується результатами 

опитування  серед населення з питання доброї відомості торговельної марки в 
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Україні, що проводиться певною маркетинговою чи дослідницькою організацією 

[64]. 

У світі, найбільшого широкого поширення таке опитування, як доказ доброї 

відомості торговельної марки набуло у США, європейських та скандинавських 

країнах. Там такі заходи проводяться компетентною, незалежною від сторін 

установою, яка спеціалізується на проведенні подібних досліджень, має відповідний 

досвід роботи та високу репутацію [76]. Окрім цього, існують певні стандарти, що 

стосуються безпосереднього процесу опитування, а саме: вимоги щодо кола опитаних 

осіб, методів опитування, змісту питань тощо [23].  

В Україні таке опитуванням проводиться будь-якою маркетинговою або 

дослідницькою організацією, у відповідності до певних вимог, таких, як: опитування 

має охоплювати, не менше шести населених пунктів з кількістю населення не менше 

п'ятсот тисяч осіб, де переважними містами є Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро. Інші 

міста визначаються, з огляду на діяльність власника торговельної марки з 

виробництва товарів та/або надання послуг [115]. 

На практиці, відповідно до вищевказаних вимог при проведенні дослідження, на 

першому етапі відбираються міста з певною кількість населення, при цьому з метою 

забезпечення максимальної репрезентативності вибірки ці міста мають знаходитися в 

різних регіонах України. На другому етапі побудови вибіркової сукупності у кожному 

з міст, включених до вибірки, виокремлюється від 5 до 20 точок опитування, які 

репрезентують територіальну специфіку відповідного міста та на яких існує 

можливість опитування респондентів, що належать до досліджуваної цільової 

аудиторії. На останньому етапі побудови вибіркової сукупності відбувається відбір 

інтерв’юерами конкретних респондентів [78]. Опитування стосовно доброї відомості 

торговельної марки повинно бути репрезентативним та проводитися з урахуванням 

«цільової аудиторії». 
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Відповідно для проведення дослідження, постановка завдання для визначення 

ступеня популярності торговельної марки складається з певних етапів, а саме:  

визначення групи респондентів з відповідного кола населення; складання переліку 

необхідних питань для респондентів; здійснення опитування серед респондентів; 

опрацювання та узагальнення отриманих результатів. 

Кожен етап для виявлення ступеня популярності досліджуваної торговельної 

марки має свої особливості, які необхідно дослідити. 

1) Щодо визначення групи респондентів з відповідного кола населення. 

Відповідно до статті 16 (2) угоди ТРІПС «при визначенні, чи є торговий знак широко 

відомим, члени повинні брати до уваги обізнаність відповідних верств населення про 

цей торговий знак, у тому числі знання на території відповідного члена, отримані в 

результаті просування торгового знака» [155]. 

При визначенні групи споживачів, що представляє відповідний сектор 

суспільства, можна враховувати Спільні рекомендації ВОІВ, в яких визначається, що 

під сектором суспільства є справжні чи потенційні споживачі відповідних товарів або 

послуг під якими використовується торговельна марка, дистриб’ютори товарів чи 

послуг, а також ділові кола, які займаються тим видом товарів або послуг під якими 

використовується торговельна марка. 

Для встановлення добре відомості торговельної марки щодо товарів масового 

споживання, в якості відповідної групи можуть виступати будь-які споживачі. У свою 

чергу, при виявленні добре відомості торговельних марок призначених для продукції 

виробничо-технічного призначення, потрібно брати до уваги думку споживачів, що 

відносяться як до торговельних, так і до виробничих кіл [111]. 

Наприклад, торговельна марка WD-40 для аерозольного препарату 

універсального призначення, відома в вузько-професійних кола не менше ніж 

торговельна марка Jack Daniel’s для алкогольного напою - віскі, або LACOCTE для 

одягу, що визнаний добре відомим у всьому світі для маркування своєї продукції. 
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Відповідно до положень статті 16 (3) Угоди ТРІПС при дослідженні 

популярності торговельної марки для надання охорони щодо неоднорідних товарів і 

послуг передбачається, що досліджувана торговельна марка повинна бути відома не 

тільки відповідному колу споживачів товарів та/або послуг, для яких вона 

використовується, але також і більш широкому колу населення, що є потенційними 

споживачами не тільки цього товару та/або послуг, але і як мінімум товару та/або 

послуг, маркованого торговельною маркою, що порушує. Таким чином, цільова група 

такого дослідження має бути значно розширена [37]. 

Наприклад, в 1995 році у Великій Британії патентне відомство відмовило 

компанії Drasserie Inc. в реєстрації торговельної марки «VOGUE DESOOUS» щодо  

25 класу МКТП (одяг), про що, експертом було зазначено наступне: «Журнал VOGUE 

має широку популярність в відношенні модного жіночого одягу і широко поширений 

серед населення. Можна уявити, який відсоток читачів журналу припустить, що 

продається під цим знаком одяг, випускається по ліцензії відомого журналу» [183]. 

Відповідно в Казахстані, опитування повинно бути проведене серед не менше 

700 респондентів, по 100 осіб в семи містах Казахстану з обов'язковим охопленням 

населення міст Астани і Алмати.  

В Україні, визначення необхідної та достатньої кількості респондентів викладене 

у Регламенті, де кількість опитуваних повинна відповідати цілям об’єктивності 

опитування, у зв’язку з чим їх максимальна кількість не обмежується. При цьому, 

мінімально повинно становити п’ятсот респондентів у двох населених пунктах, і не 

менше ста двадцяти п’яти в інших містах, відповідно до чого заявнику необхідно в 

цілому орієнтуватись на півтори тисячі опитуваних [115]. 

Однак, окремі вчені вказують на недоцільність нормативного визначення 

кількості опитуваних осіб щодо ступеня відомості марки, оскільки встановлення 

необхідність статистично значної цифри, є безпідставним [37]. 

Також, науковці доречно зазначають, що процентний показник опитування 

споживачів повинен оцінюватися у будь-якому випадку разом з рядом певних 
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чинників, що істотно впливають на популярність позначення. До таких чинників, 

першою чергою, можна віднести вид товару, що маркується торговельною маркою, 

яка претендує на добре відомість. Причому для деяких товарів цілком вистачатиме і 

50 % відомості [111]. 

 2) Щодо складання переліку необхідних питань для респондентів. Загалом 

складання переліку необхідних питань для респондентів, проводиться відповідно до 

опитувального листа, що містить ряд питань, спеціально створених з урахуванням 

обставин конкретної справи. Основні вимоги щодо характеру питань зводяться до 

того, щоб вони були неупередженими, та не наводили і не приводили респондента 

при відповіді до роздумів, до яких він ніколи б не прийшов, якби таке питання не було 

поставлено [37]. 

Загалом, можна навести наступний, приблизний перелік питань, які можуть 

ставиться для певного кола респондентів-споживачів і фахівців: чи відома їм 

торговельна марка; для яких товарів і/або послуг застосовується торговельна марка; 

яка саме особа, на їх думку, є власником торговельної марки або виробником  

товарів,  маркованих цією торговельною маркою, і/або надавачем послуг, для яких 

торговельна марка застосовується;  з якого часу їм відома торговельна марка;  з яких 

джерел інформації вони дізнались про торговельну марку. 

Правильно складений перелік питань, повинен бути не тільки неупередженим, а 

і також не наводити респондента підсвідомо на необхідну відповідь, позбавляючи 

суб'єктивності. 

3) Щодо здійснення опитування серед респондентів. З метою отримання 

обґрунтованих доказів популярності торговельної марки, які могли б бути 

прийнятими компетентним органом в якості критеріїв добревідомості, необхідно 

дотримуватися певних загальних принципів проведення опитувань.  

Можна виділити наступні вимоги для проведення опитування, а саме: група 

респондентів повинна бути визначена таким чином, щоб вона представляла 

відповідний сектор населення; опитування повинно проводитися сумлінно; всі 
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інтерв'ю повинні проводитися відкрито, із забезпеченням вільного доступу до 

інформації про кількість респондентів і методів проведення опитування; інформація 

про загальну кількість і зміст отриманих відповідей повинна бути розкрита і 

доступна; точні відповіді повинні бути зафіксовані без скорочень [37]. 

Важливо виокремити, що зазначені принципи, повинні виконуватись не тільки 

при встановленні ступеня популярності торговельної марки, а також і при вирішенні 

спорів щодо порушень прав на добре відомі торговельні марки. Судові органи, в ході 

розгляду результатів опитування, піддають ретельному дослідженню надійність і 

достовірність самого процесу опитування, так як неможливо допитати кожного 

респондента в суді і оцінити об'єктивність і чесність його відповідей. Результати 

недбало організованого опитування взагалі можуть бути визнані недійсними і не 

прийняті як доказ популярності [37]. 

4) Щодо опрацювання та узагальнення отриманих результатів. Аналіз 

результатів опитування, оцінка і підготовка висновку (звіту) є найважливішим етапом 

проведення опитування. В результаті проведеного опитування отримані дані 

визначають відсоток споживачів, для яких досліджувана торговельна марка є 

відомою. Саме ці показники, визначені як один з критеріїв добревідомості, слід 

оцінити компетентному державному органу [64]. 

Міжнародна практика не містить будь-яких обмежень до статистичних підходів 

при оцінці даних показників. Однак існують країни, де при визначенні торговельною 

маркою добре відомою, компетентні органи керуються кількісними результатами 

дослідження ринку і, зокрема, відсотковим показником результатів опитувань.  

Наприклад, за результатами дослідження документів, колегія Апеляційної 

палати дійшла висновку, що торговельна марка «Smile, зобр.» є відомою значній 

кількості споживачів в Україні на підставі звіту «Дослідження громадської думки 

України щодо позначення «Smile», підготовленим Інформаційно-аналітичною 

агенцією «Статінформконсалтинг». За результатами якого, було встановлено, що 

торговельна марка «Smile, зобр.» є відомою серед 76,3% опитаних, з них 85,3% - 
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вважають, що дана торговельна марка зображується на косметичних та гігієнічних 

товарах [120]. 

А для визначення того, чи є торговельна марка «Jack Daniel’s» добре відомою в 

Україні станом на 31.12.2012 року, колегією Апеляційної палати було розглянуто 

поданий заявником Звіт про соціологічне опитування «Оцінка рівня відомості 

торговельної марки «Jack Daniel’s» в Україні», який був проведений Центром 

соціальних технологій «Соціополіс». Відповідно до даного Звіту зазначена 

торговельна марка є відомою 74,4 % респондентів, серед яких 77,1 % дізнались про 

неї до 31 грудня 2012 року. Переважна більшість респондентів (84,3%), відповіли, що 

під даною торговельною маркою продаються алкогольні напої [121]. 

Отже, на підтвердження відомості чи визнання серед споживачів необхідно 

дотримуватись певних вимог для проведення дослідження, а саме: опитування 

респондентів повинно бути проведене у відповідних колах споживачів товарів і/або 

послуг з коректним формулюванням питань, дотримуючись мінімальної кількості 

респондентів, що визначається виходячи з особливостей таких товарів і/або послуг та 

у визначених населених пунктах.  

При цьому, важливо зауважити, що отримане дослідження з високими 

відсотковими показниками популярності торговельної марки, саме по собі не є тим 

доказом, на основі якого компетентний орган повинен прийняти рішення про 

визнання торговельної марки добре відомою, а виступає у сукупності з іншими 

доказами такої популярності. 

На підставі складеної практики, вимоги до визначення популярності 

торговельної марки споживачем є високими і ступінь доведеності в кожній справі 

вирішується індивідуально, виходячи з суб'єктивних уявлень уповноважених 

державних органів про достатність або недостатності матеріалів, що підтверджують 

таку популярність. Однак, пред`явлення заявником результатів опитування 

споживачів для підтвердження широкої популярності своєї торговельної марки,  які, 
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не підкріплені сукупністю інших матеріалів, можуть бути не взяті в основу для 

прийняття позитивного рішення щодо добревідомості торговельної марки. 

В Німеччині, компетентний орган також схильний довіряти подібним фактами, 

які доводять популярність торговельної марки, віддаючи їм перевагу при винесенні 

остаточного рішення, інші навпаки, наприклад, суди Великобританії ставлять під 

сумнів достовірність проведених опитувань, висловлюючи думку про можливість 

отримання навмисних результатів [37]. 

Також, важливо зазначити, що на підтвердження ступені відомості торговельної 

марки у певному секторі суспільства, заявником можуть бути надані інші докази, 

окрім соціологічного дослідження. 

Наприклад на підтвердження того, що торговельна марка «Smile, зобр.» є 

відомою споживачам та займає лідируючі позиції на українському ринку вологих 

серветок, заявником було надано документальне підтвердження участі і отримання 

нагород в щорічному Міжнародному Фестивалі-конкурсі «ВИБІР-РОКУ» [120]. А 

для визначення торговельної марки «Jack Daniel’s» добре відомою в Україні, 

заявником були подані докази того, що марку «Jack Daniel’s» було відзначено на 

Міжнародному фестивалі-конкурсі «Вибір року» (2011, 2012 роки) у номінації «віскі» 

[121]. Відповідно на підтвердження широкої відомості та визнання у відповідному 

секторі суспільства, торговельна марка «АТОКСІЛ» згадується у наукових статтях 

фахових періодичних виданнях [122]. 

Отже, можна зробити висновок, що проведення опитування населення з метою 

встановлення відсотка популярності торговельної марки є лише одним з критеріїв 

добревідомості торговельної марки та в загальному випадку є визначальним з іншими 

доказами, які заявник може надати, а саме: дипломи, нагороди чи відзнаки, що були 

отримані на території відповідної країни. 
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2.3.2. Тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання 

торговельної марки та будь-якого її просування, включаючи рекламування чи 

оприлюднення та представлення на ярмарках та виставках товарів чи послуг, 

щодо яких торговельна марка застосовується 

 

В даному підрозділі дисертаційного дослідження, розглядаються два фактори 

визнання торговельної марки добре відомої, а саме: тривалість, обсяг, географічний 

район використання та просування торговельної марки, включно з рекламою та 

представлення на ярмарках. 

Використання та будь-яке просування торговельної марки може 

підтверджуватися наступними доказами, однак не обмежуючись ними, а саме: будь-

які способи використання торговельної марки; відомості про обсяги реалізації 

відповідних товарів та/або надання послуг за певний період, які маркуються 

торговельною маркою; перелік регіонів із зазначенням населених пунктів, у яких 

здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг; рекламна кампанія з метою 

створення образу торговельної марки;  заходи щодо просування торговельної марки 

на певній території; стан виробника на ринку у певній ланці економіки; докази на 

підтвердження експозиції товарів на виставках, ярмарках. 

Під фактичним використанням торговельної марки передбачається застосування  

її на будь-якому товарі, упаковці, вивісці, етикетці, зберігання, пропонування для 

продажу, продаж, імпорт, експорт, застосування її під час пропонування та надання 

будь-якої послуги, застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі 

Інтернет. 

Інтенсивність використання торговельної марки може бути виражена через 

обсяги реалізації та процентної частки продажу товарів та/або послуг у відповідному 

сегменті національного ринку країни та інших маркетингових показниках. 
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Щодо тривалості використання торговельної марки, то вона може 

підтверджуватися відомостями про дату початку її використання та про 

безперервність цього використання. Серед науковців, висловлювалася думка про 

необхідність встановлення значного терміну інтенсивного використання 

торговельної марки для можливості визнання її добре відомою і конкретного строку, 

як самостійного критерію визнання торговельної марки добре відомою. Однак, така 

вимога не відповідає сучасним реаліям, оскільки торговельна марка може тримати 

широку популярність завдяки рекламі та інтернету за зовсім короткі терміни, 

відповідно до чого, вказівка на строки використання торговельної марки, є 

недоцільною [76]. 

Також, широкої відомості торговельній марці надає рекламна компанія, що 

підтверджується відомостями про способи рекламування у різних засобах інформації, 

а саме: у мережі інтернет, на телебаченні та радіо (ефірні довідки, що надають 

інформацію про час та місце здійснення рекламування), у пресі (журнали, книги, 

листівки, брошури тощо), кількість споживачів такої реклами, фінансові звіти щодо 

витрат на рекламу. 

Однак, можливі випадки, коли товар, маркований торговельною маркою ще не 

з'явився на ринку країни, де вимагається охорона. В таких випадках одним з 

вирішальних чинників може стати так звана «розсіяна» реклама в формі телевізійних 

передач,  в засобах масової інформації, в журналах літаків, що здійснюють рейси до 

даної країни з урахуванням статистики подорожей туристів в дану країну з країн, де 

торговельна марка використовується і вже придбала статус добре відомої [37]. 

Наприклад, стосовно тривалості, обсягу та району використання торговельної 

марки «БКК, зобр.», заявником було надано довідки щодо обсягів продажу продукції 

у гривнях та тонах. Реалізація тортів та тістечок, що охоплює всі області України, 

підтверджується копіями договорів поставки продукції та товаро-транспортними 

накладними щодо відвантаження товару. Експортування до інших країн, може 
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підтверджуватись довідкою щодо експорту кондитерських виробів маркованих 

торговельною маркою «БКК, зобр.», копіями договорів та митних декларацій [123]. 

На підтвердження високої якості м’яких кондитерських виробів, заявником були  

надали копії висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, сертифікату 

про відповідність продукції ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК» стандарту ISO 22000:2005. А 

щодо просування торговельної марки «БКК»,  були надані копії договорів щодо 

розробки дизайну та конструкції картонної упаковки для м‘якої кондитерської 

продукції та поліграфічної продукції [123]. 

З метою популяризації торговельної марки «БКК», заявником проводились різні 

рекламні кампанії та акції, що підтверджуються договорами про проведення таких 

рекламних акцій, про розміщення рекламних матеріалів у зовнішній рекламі (на 

кіосках фірмової мережі, на рекламних стендах, банерах, плакатах) в різних регіонах 

України, виготовлення флаєрів, ярликів, візиток, каталогів, чашок, настінних 

календарів, фотозвіти та відеоматеріали. Окрім, цього заявником було підготовлено 

довідку про витрати, пов’язані з рекламою та просуванням м`якої кондитерської 

продукції. Відповідно до наданих документів, Апеляційною палатою, було надано 

висновок що заявник довів активне та тривале просування торговельної марки «БКК» 

[123]. 

Щодо торговельної марки «ЕНТЕРОСГЕЛЬ», яка також отримала позитивний 

висновок від Апеляційної палати, на підтвердження широкого використання цієї 

торговельної марки, заявником було надано ліцензії на виробництво та оптову 

реалізацію препарату, накази про реєстрацію лікарських засобів, реєстраційні 

посвідчення, реєстраційні сертифікати, аналітичні паспорти. Також, надано зворотно-

сальдову відомість, аналітичні паспорти та бухгалтерську довідку про обсяги 

виробництва лікарського засобу. Для свідчення високих показників продажів 

препарату, заявником було надано довідку ТОВ «Проксіма Рісерч», яка підтверджує 

дані аудиту Системи дослідження фармацевтичного ринку «PharmXplorer» про 

роздрібні продажі ентеросорбентів, згідно з якими «ЕНТЕРОСГЕЛЬ» було 
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реалізовано у кількості 943 311 штук на суму 26 692, 71 (тис. грн.). Вказана довідка 

підтверджує, що на ринку ентеросорбентів станом на вказану дату препарат 

«ЕНТЕРОСГЕЛЬ» за прибутковістю займав перше місце [125]. 

Протягом усього часу використання торговельної марки «ЕНТЕРОСГЕЛЬ» 

заявником проводились різноманітні заходи з її просування, а саме: у друкованих 

виданнях, на телебаченні, POS-матеріалах, у прийняття участі у спеціалізованих 

виставках, здійснювалась публікації рекламно-інформаційних матеріалів у 

спеціалізованих періодичних виданнях,  про що, свідчать  копії сторінок у зазначених 

виданнях [125]. 

Отже, можна зробити висновок, що на підтвердження використання 

торговельної марки та її просування, заявником можуть бути надані будь-які докази, 

що стосуються господарської діяльності компанії з виробництва, реалізації та 

рекламування товару чи послуги під визначеною торговельною маркою. 

 

2.3.3. Тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на 

реєстрацію марки за умови, що вона використовується чи є визнаною 

 

Даний критерій береться до уваги, якщо торговельна марка зареєстрована або 

подана заявка на її реєстрацію як в країні в якій витребовується, так і в інших країнах, 

і відповідно така марка набуває транскордонної репутації [186]. Заявник, що 

претендує на визнання торговельної марки добре відомою може посилатися на її 

національну та міжнародну охорону. 

Відповідно до положення ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ, для висновку щодо 

того, чи є яка-небудь торговельна марка добре відома, країна-член не вимагає 

виконання наступних умов: щоб торговельна марка використовувалась, або була 

зареєстрована, або була предметом заявки на реєстрацію, поданої у цій державі-члені 

або щодо даної країни; фактичне використання торговельної марки у країні, у якій 



123 
 

запитується її охорона у якості добре відомої торговельної марки, не може вимагатися 

у якості умови. При цьому, використання торговельної марки на території інших 

країн, які мають спільну мову, тотожні засоби масової інформації та економічні 

зв’язки може бути актуальним для встановлення факту відомості цієї торговельної 

марки у даній країні (п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних рекомендацій ВОІВ) [147]. 

В Україні, враховуються положення пункту 3.2.3. Порядку, згідно з яким, якщо 

торговельна марка використовується в інших країнах, зокрема в тих, що мають давні 

економічні зв'язки з Україною, то заявником можуть бути надано інформацію з 

приводу такого використання.  

В якості прикладу можна взяти судовий спір, про визнання недійсним рішення 

Апеляційної палати спори щодо визнання торговельної марки «Mc» добре відомою 

на території України, де відповідно судом було встановлено, що Україна має тісні 

торговельні зв'язки зі США та країнами ЄС, що підтверджується низками угод, 

укладених із даними країнами, а тому використання знака «Мс» саме на території 

США та усіх країн ЄС у відповідності до п. 2.4. Примітки до ст. 2 Спільних 

рекомендацій ВОІВ має бути враховано для доведення такого фактору доброї 

відомості знака «Мс» як «тривалість, обсяг та географічний район використання 

знака» [93]. 

Також, на підтвердження тривалості та географічного району реєстрацій чи 

заявок, при визнанні торговельної марки «НОВА ПОШТА, зобр.» заявником були 

надані докази, того, що компанія  «Нова пошта» є власником 18 торговельних марок, 

в тому числі, словесних, комбінованих, зображувальних та у вигляді поєднання 

кольорів торговельних марок, які містять словесні елементи «НОВА ПОШТА»,  

«НОВАЯ ПОЧТА», «NOVA POSHTA», а також власником міжнародних реєстрацій 

на комбіновані знаки, які містять словесний елемент «НОВА ПОШТА» дія яких 

поширена на 27 країн [126]. 

Отже, для підтвердження тривалості та географічного району реєстрацій чи 

заявок - за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною, заявником 
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можуть бути надані, як відповідні докази таких реєстрацій та поданих заявок на 

реєстрацію торговельних марок (свідоцтва, виписки тощо) так і угоди про 

співробітництво між певними територіями. 

Також, можна з упевненістю зазначити, що даний критерій беззаперечно вказує 

на довготривалу роботу заявника, щодо просування та здійснення охорони 

досліджуваної торговельної марки, а факт наявності реєстрацій в інших країнах є 

важливим доказом того, що власник прагне здійснити охорону якомога ширше. 

 

2.3.4. Свідчення успішного відстоювання прав на марку та цінність, що 

асоціюється з торговельною маркою 

 

Торговельна марка може стати добре відомою у будь-якій країні ще до її 

визнання такою на певній території, а тому якщо марка вже визнана добре відомою в 

інших країнах, то заявником може бути надано відомості про рішення щодо цього 

факту, прийняте компетентними органами цих країн. Крім того, підтвердженням 

успішного відстоювання прав на марку може бути факт оскарження її власником 

реєстрації іншої торговельної марки, здатної викликати змішування з нею. 

При визнання торговельної марки «HARVARD» добре відомою в судовому 

порядку, позивач для підтвердження тривалості та географічного району будь-яких 

реєстрацій чи заявок надав відомості про те, що у 2000 році окружним судом США в 

окрузі Массачусетс було встановлено, що торговельна марка «HARVARD» є добре 

відомою (справа за цивільним позовом № 99CV 12489RCL). У 2003 році Комерційний 

округ Федерального суду Абу-Дабі в Об`єднаних Арабських Еміратах, визнав, що 

торговельна марка «HARVARD» є добре відомою. У 2006 році Відомство патентів і 

торговельних марок в Турецькій Республіці ствердило, що торговельна марка 

«HARVARD» є добре відомою завдяки успішній опозиції, яку подав Гарвард проти 

турецької заявки. Верховний суд Республіки Філіппіни визнав торговельну марку 
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«HARVARD» добре відомою на міжнародному рівні у Постанові № 103394 від 1 

червня 2011 року (справа проти корпорації Fredco Manufacturing) [128]. 

Також, не менш важливим критерієм, є цінність, що асоціюється з торговельною 

маркою. Під цінністю розуміються як нематеріальні, так і матеріальні аспекти, до 

яких можна віднести як сукупність усіх уявлень споживача про досліджувану 

торговельну марку, так і чистий прибуток, що одержується від використання 

торговельної марки при маркуванні товару. В даному критерії важливу роль відіграє 

фактична вартість торговельної марки, тобто дохід, що отримується за рахунок 

використання торговельної марки на підставі загальної оцінки продукту. 

При цьому підході важливо усвідомити яка частка успіху продукту припадає на 

марку, а яка - на інші складові. Дослідження німецьких фахівців показали, що на 

торговельну марку припадає 10% загальної вартості товару, в той час як на спосіб 

виробництва цього товару - всього 9,3% [37]. 

Для встановлення цінності торговельної марки, заявнику необхідно надати 

оцінку вартості майна, яка включає в себе витрати на розробку, просування і 

рекламування торговельної марки за весь період дії, опис продукції маркованою 

даною маркою, її конкурентоспроможність за ціною і якістю, приблизна частка 

продукції на ринку, обсяг отриманих прибутків за останні 3-5 років, а також виплати 

за ліцензійними угодами та інші платежі третіх осіб за право використання об'єкта 

інтелектуальної власності. 

На прикладі розгляду справи про визнання торговельної марки «НОВА 

ПОШТА» добре відомою, заявником було здійснено визначення  її ринкової вартості. 

Відповідно за результатами оцінки було встановлено, що ринкова вартість 

оцінюваного об’єкта на дату оцінки, складала 921 923 800 гривень (без урахування 

податку на додану вартість). На тепер, торговельна марка «НОВА ПОШТА» набула 

ще більшого ступеню розрізняльної здатності та ринкової вартості завдяки її 

тривалості, інтенсивності використання та просуванню [126]. 



126 
 

Заявником для доведення цінності торговельної марки «ROZETKA», було надані 

відомості з журналу «Новое время», відповідно до яких компанією MPP Consulting 

було складено рейтинг 100 найдорожчих національних торговельних марок, сумарна 

вартість яких склала приблизно 5,5 млрд. доларів США. Методологія оцінки вартості 

торговельних марок базувалася на фінансових результатах компаній-власників 

марок, а також факторах, які можуть впливати на її вартість: географічне покриття 

продажів, технологічна складова, продукція, що випускається/продається, а також 

інвестиційна привабливість галузі. Так, згідно з цим рейтингом торговельна марка 

«ROZETKA» посіла 8 місце у сфері e-commerce та очолила ТОП 20 найдорожчих 

рітейл-брендів України. При цьому вартість торговельної марки найбільшого 

інтернет-магазина країни – Rozetka.ua оцінили в 179 млн. доларів США [127]. 

Однак, необхідно підкреслити, що висока цінність торговельної марки ще не є 

показником добревідомості, так як, наприклад, вкладені великі кошти в просування 

товару на ринку, ще не дозволяють говорити про успішність подібних заходів. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що перелік критеріїв не є вичерпним, 

заявником можуть бути надані також й інші відомості, які на його думку свідчать про 

добру відомість торговельної марки. Дані критерії можуть бути застосовані для будь-

якої країни, проте в кожній окремій країні питома вага і пріоритетність цих критеріїв 

будуть різними в залежності від ступеня економічного розвитку, території, щільності 

населення, освіченості населення та інших соціальних і економічних факторів, що 

визначають ступінь розвитку ринку конкретної країни. 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Встановлено, що загальновідомі торговельні марки не є особливим різновидом 

торговельних марок, а представляють собою режим правової охорони законного 

інтересу певної особи, що використовує торговельну марку або позначення на ринку. 

Охорона полягає у тому, що зазвичай торговельні марки охороняються від 

подібних торговельних марок до ступеня змішування тільки при використанні 

останніх для таких самих або схожих товарах чи послугах, а відповідно 

загальновідомі торговельні марки охороняються від подібних до ступеня змішування 

торговельних марок навіть в тому випадку, коли вони використовуються по 

відношенню до неоднорідних товарів чи послуг. Також, захист полягає в запобіганні 

неправомірного використання компаніями репутації загальновідомої торговельної 

марки і/або нанесенню шкоди її діловій репутації та престижу. 

2. Зауважено, що визначення поняття «добре відома торговельна марка» в 

національному законодавстві не надано, відповідно, до чого закріплення терміну 

«добре відома торговельна марка» у статті 25 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів та послуг», яка регулює порядок набуття правової охорони є 

доцільним та актуальним з огляду на світову практику та законодавчі приписи. На 

підставі чого можна запропонувати надати наступне визначення: «добре відомою 

торговельною маркою є позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу 

використовується на певній території, внаслідок чого воно набуло широку 

популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи і в порядку 

встановленим країною, де витребовується охорона, визнано добре відомим». 

3. Досліджено, що до категорії загальновідомих торговельних марок відносяться 

такі поняття як «знаменита торговельна марка», «добре відома торговельна марка» і 

«торговельна марка з репутацією», аналіз яких дозволяє стверджувати, що вони є не 
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тотожними поняттями, в які законодавець вклав різний зміст у відповідності до 

територіального, історичного та правового підґрунтя. 

4. Констатовано, що правова охорона, що надається знаменитим, добре відомим 

та торговельним маркам з репутацією є різною, у зв`язку з чим, необхідно чітко її 

розмежувати, тому що виникає чимало випадків ототожнення даних понять чи навіть 

їх сплутування, що може викликати певні труднощі насамперед, для відповідних 

компетентних органів, які здійснюють їх захист, оскільки у світі немає єдності у 

використанні термінології і жодним міжнародним актом дані поняття не визначені.  

5. Пропонується у зв`язку зі сформованою у світі термінологічною 

невизначеністю, щодо використання різних дефініцій, таких як «знаменита 

торговельна марка», «добре відома торговельна марка», «торговельна марка з 

репутацією», здійснення перегляду основних європейських та міжнародних угод у 

сфері торговельних марок для створення ефективного міжнародного інституту 

«загальновідомих торговельних марок», з чіткими термінологічними визначеннями, 

межами отриманої правової охорони, критеріями визнання та регламентованою 

процедурою отримання такої охорони. 

6. У загальних випадках, загальновідомість торговельної марки набувається 

внаслідок використання її протягом тривалого часу для маркування продукції високої 

якості, яка завоювала прихильність споживачів. Визнання торговельної марки в 

якості загальновідомої передбачає підвищений рівень її захисту. Такий захист є 

виправданим, оскільки реєстрація позначення, схожого до ступеня змішування з 

загальновідомою торговельною маркою, в більшості випадків буде розцінюватися як 

акт недобросовісної конкуренції і також може бути розцінена як порушення прав 

споживача, який в результаті такої реєстрації  може бути введений в оману. 

7. Встановлено, що врегулювання та закріплення певного переліку критеріїв для 

визнання торговельної марки добре відомої, є складними процесом через рухливість 

інформації та змінні зовнішні фактори. Однак, надмірно формальний підхід при 
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вирішенні питання щодо надання правової охорони торговельній марці статусу 

«добре відомої» може бути недоцільним. 

8. Констатовано,  що визначений перелік критеріїв не можна вважати вичерпним, 

оскільки заявником можуть бути надані також й інші відомості, які можуть свідчити 

про добру відомість торговельної марки. Дані критерії можуть бути застосовані для 

будь-якої країни, проте для кожної окремої країни питома вага і пріоритетність цих 

критеріїв будуть різними в залежності від ступеня економічного розвитку, території, 

щільності населення, освіченості населення та інших соціальних і економічних 

факторів, що визначають ступінь розвитку ринку конкретної країни. 

9. Пропонується виокремити певні особливості визнання добре відомих 

торговельних марок в Україні, а саме:  

1) публічне підтвердження на підставі рішення суду або уповноваженого органу 

найширшої популярності торговельної марки на певній території і її однозначної 

асоціації з компанією-правовласником; 

2) можливість визнання торговельної марки добре відомою на конкретну дату, 

встановлену власником; 

 3) отримання безстрокової правової охорони;  

 4) можливість поширення правової охорони добре відомої торговельної марки 

відносно неспоріднених товарів та послуг, якщо використання такої торговельної 

марки іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та 

володільцем прав на добре відому торговельну марку, а його інтересам, ймовірно, 

буде завдано шкоди таким використанням;  

5) отримання більш розширеного захисту прав для припинення порушень добре 

відомої торговельної марки, в тому числі при використанні в доменних іменах і 

фірмових найменуваннях;  

6) при визначенні торговельної марки добре відомою використовуються певні 

критерії, на відміну від підстав при реєстрації звичайної торговельної марки;  
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7) добре відома торговельна марка підлягає зазначеній правовій охороні 

незалежно від факту її реєстрації в країні, де така охорона витребується, або в інших 

країнах (не додержується так званий принцип територіальності). 
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РОЗДІЛ 3  

ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ 

ЗАГАЛЬНОВІДОМОЮ 

3.1. Практика визнання торговельної марки в Україні добре відомою 

 

Одним зі способів охорони майнових прав на торговельні марки у межах  

національного законодавства є визнання їх добре відомими. Збільшення конкуренції 

призводить до зростання спорів у сфері торговельних марок, що зумовлює 

актуальність дослідження порядку, правових підстав та наслідків визнання 

торговельних марок добре відомими в Україні. 

Як було зазначено, вище визнання торговельної марки добре відомою в Україні 

здійснюється Апеляційною палатою або судом. Процес визнання торговельних марок 

добре відомими Апеляційною палатою відбувається відповідно до Регламенту. 

Основними засадами розгляду Апеляційною палатою заяв про визнання торговельних 

марок добре відомими в Україні є верховенство права, законність, рівність учасників 

розгляду перед законом, а діяльність Апеляційної палати ґрунтується на принципах 

законності, неупередженості, незалежності, прозорості, достовірності, 

колегіальності, кваліфікованого кадрового забезпечення. Сама Апеляційна палата є 

колегіальним органом Укрпатенту, що формується з призначених в установленому 

порядку його працівників та посадових осіб Мінекономіки, і відповідно складається 

з голови, двох його заступників та інших членів Апеляційної палати [115]. 

Для визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в 

Україні, будь-яка особа або її представник має право звернутися до Укрпатенту із 

заявою про визнання її добре відомою в Україні (далі — Заява). Колегія призначається 

розпорядженням голови Апеляційної палати протягом п`яти робочих днів, з дати 



132 
 

одержання Апеляційною палатою Заяви у складі трьох членів з визначенням 

головуючого в засіданні.  

Розгляд Заяви здійснюється в два етапи: попередній її розгляд на відповідність 

встановленим вимогам та безпосередній її розгляд на засіданні палати [137]. На 

першому етапі колегія вирішує питання відповідності заяви та додатків до неї 

встановленим вимогам. Для цього колегія з’ясовує, чи сплачено збір у відповідності 

до вимог Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності [100], також перевіряє Заяву на відповідність вимогам 

установленими Регламентом та повноваження представника, якщо заява подана саме 

представником. У разі дотримання всіх умов, Заява з додатками приймається до 

розгляду, про що заявнику надсилається повідомлення [115]. 

На другому етапі, після прийняття Заяви до розгляду, секретар засідання 

здійснює підготовку для розгляду Заяви по суті, а колегія досліджує матеріали справи. 

Розгляд Заяви по суті передбачає встановлення наявності підстав для визнання 

торговельної марки добре відомою основі матеріалів справи та відбувається в 

засіданні [115]. 

У процесі розгляду заяви колегія враховує всі докази і доводи, надані заявником 

та оцінює за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, 

всебічному, повному та об’єктивному дослідженні, відповідно до чого жодні докази, 

у тому числі висновки експертів, не мають для колегії наперед встановленої сили. 

Окрім цього, члени колегія визначають належність та допустимість кожного доказу 

окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх сукупності [115]. 

Під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, 

розглядаються фактори, якщо вони є доречними, визначені пунктом 2 статті 25 

Закону про знаки. Наявність доречних факторів повинна підтверджуватися 

відомостями, що містяться у відповідних документах, у яких представлені фактичні 

дані, які підтверджують добру відомість торговельної марки стосовно товарів і/або 

послуг, щодо яких вона використовується, на вказану в заяві дату. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#n318
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Під час прийняття рішення з кожного питання жоден із членів колегії не має 

права утримуватися від голосування та підписання рішення Апеляційної палати. 

Рішення прийняте колегією за результатами розгляду заяви, набирає чинності з дати 

затвердження його наказом Укрпатенту, копія якого разом з рішенням Апеляційної 

палати надсилається заявнику не пізніше п’яти робочих днів після його затвердження. 

Торговельна марка, визнана за рішенням Апеляційної палати добре відомою в 

Україні, вноситься до Переліку торговельних марок, визнаних добре відомими в 

Україні, що ведеться Укрпатентом, а відомості про це, опубліковуються в 

електронному офіційному бюлетені «Промислова власність». 

Відповідно до бази даних ДП «Укрпатент» «Відомості про добре відомі знаки» 

станом на 2022 рік в Україні були визнані добре відомими 240 торговельних марок 

[15]. З них 62 (25%) були визнані у судовому порядку, а відповідно 178 (75%) 

торговельних марок були визнані добре відомими Апеляційною палатою. Серед них 

Моршинська, Нова Пошта Coca-Cola, LEGO, McDonald’s та інші. 

Важливо зазначити, що в Україні абсолютна більшість рішень щодо визнання 

торговельної марки добре відомою приймаються в адміністративному порядку, 

оскільки це має свої переваги, які полягають в тому, що колегія Апеляційної палати 

оперативно розглядає справи, а сама адміністративна процедура звернення та 

розгляду є логічною та зрозумілою. 

Також, у розгляді справи беруть участь найдосвідченіші спеціалісти, які мають 

більш високий фаховий рівень в сфері охорони прав на торговельні марки, у 

порівнянні з судом у цій категорії справ та використовують, як власні спеціальні 

знання у сфері інтелектуальної власності так і міжнародний досвід діяльності 

апеляційних органів патентних відомств інших країн [117]. 

Окремим питанням, що заслуговує більше повного аналізу, є можливість 

оскарження рішень Апеляційної палати в судовому порядку. Апелянт або особа, 

інтереси якої було порушено, у зв`язку з прийняттям рішення Апеляційної палати про 
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визнання торговельної марки добре відомої в Україні, може подати позов до суду 

протягом двох місяців з дати одержання рішення. 

Прикладом такого оскарженням рішення Апеляційної палати, слугує позов 

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України і ПАТ «Фармак» про визнання добре 

відомим в Україні торговельної марки «Корвалол Corvalolum» (справа                                 

№ 910/17792/17). 

Як було зазначено в рішенні суду першої інстанції питання визнання 

торговельної марки добре відомою відноситься до безпосередньої компетенції 

Апеляційної палати, колегія якої під час прийняття рішення вирішує питання щодо 

наявності обставин (фактів), якими обґрунтовується заява, та якими доказами вона 

підтверджується, наявності інших фактичних даних, які мають значення для розгляду 

заяви. Відповідно до чого суд першої інстанції дійшов висновку, що спірне рішення 

прийняте відповідачем з повним дослідженням усіх обставин ступеня відомості 

торговельної марки «Корвалол Corvalolum» в Україні, а тому у задоволенні позову 

було відмовлено [129]. 

Натомість, Постановою від 26.06.2018 року, Київський апеляційний 

господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове рішення, 

яким позов ПАТ «ФФ «Дарниця» задовольнив повністю. Як зазначав суд апеляційної 

інстанції у своєму висновку, докази, додані ПАТ «Фармак» до заяви про визнання 

торговельної марки добре відомою в Україні, не є такими, що свідчать про відомість 

чи визнання торговельної марки «Корвалол Corvalolum», та не є належними доказами 

щодо обсягів продажу. Ці матеріали стосуються препарату «Корвалол», однак не 

містять жодної інформації щодо застосування саме торговельної марки «Корвалол 

Corvalolum». Відповідно, такі матеріали не можуть свідчити про її відомість чи 

визнання, адже торговельні марки, щодо яких подані заяви про визнання їх добре 

відомими, повинні розглядатися в цілому, тобто саме як «Корвалол Corvalolum», без 

поділу на окремі елементи («Корвалол» та «Corvalolum»).  
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Також, за висновками апеляційного суду, в матеріалах справи були відсутні 

будь-які докази цінності торговельної марки «Корвалол Corvalolum», не було жодних 

даних щодо тиражу, об'ємів продажу, каналів розповсюдження каталогів, журналів, 

частоти їх читання, та документально не було підтверджено рівень відвідуваності та 

інтересу до відповідних веб-сайтів та відповідних видань газет і журналів, з огляду на 

що відсутня докази відомості серед споживачів торговельної марки «Корвалол 

Corvalolum» [91]. 

Постановою Великої Палати Верховного Суду від 25.06.2019 було прийнято 

рішення про скасування Постанови Київського апеляційного господарського суду від 

26.06.2018 та Рішення господарського суду міста Києва від 06.12.2017, а справу було  

направлено на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому, суд касаційної 

інстанції не розглядав справу по суті, а лише скасував рішення судів попередніх 

інстанцій у зв'язку з тим, що судами першої та апеляційної інстанцій не було вирішено 

питання суб'єктного складу сторін приватноправового спору про право 

інтелектуальної власності [89]. 

За результатами нового розгляду справи, господарський суд міста Києва 

рішенням від 30.10.2019 року, залишеним без змін постановою Північного 

апеляційного господарського суду від 17.02.2020 року, відмовив у задоволенні позову 

ПАТ «ФФ «Дарниця» про визнання недійсним рішення щодо визнання торговельної 

марки добре відомою в Україні. 

Судові рішення мотивовані тим, що торговельна марка «Корвалол Corvalolum» 

має таку ж саму семантику, що й торговельна марка «Корвалол», починаючи з 1991 

року, а тому Апеляційною палатою правомірно було враховано докази, які 

підтверджують використання «Корвалол» для торговельної марки «Корвалол 

Corvalolum». Також, Апеляційна палата дійшла правильного висновку про те, 

що  торговельна марка «Корвалол Corvalolum» є добре відомою у відповідному 

секторі суспільства. А доказів, які б спростовували таку добру відомість торговельної 

марки «Корвалол Corvalolum» позивачем ПАТ «ФФ «Дарниця» до суду надано не 
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було, відповідно до чого відсутні підстави вважати наведений в оскаржуваному 

рішенні Апеляційної палати висновок необґрунтованим. 

Оскаржуючи вищезазначені рішення в касаційній інстанції, ПАТ «ФФ» 

Дарниця» обґрунтовує неправильним застосуванням норм матеріального права 

та  порушення норм процесуального права, оскільки судами було розглянуто справу 

за відсутності представника ПАТ «ФФ» Дарниця», якого не було належним чином 

повідомленого про дату, час і місце судового засідання, що є порушенням 

конституційного права на участь у судовому розгляді та є підставою для безумовного 

скасування судового рішення. Відповідно до чого постановою Великої Палати 

Верховного Суду від 02.06.2020 року касаційну скаргу ПАТ «ФФ «Дарниця» було 

задоволено, рішення попередніх інстанції були скасовані, а справу було знову 

направлено на новий розгляд. Наразі даний судовий процес розглядається в 

Господарському суді міста Києва [90]. 

Відповідно до даної гучної справи, Міністерством економіки України було 

опубліковано на своєму сайті узагальнюючу інформацію щодо Рішення про визнання 

торговельної марки «Корвалол Corvalolum» добре відомою, про що було зазначено 

наступне: «…при визнанні торговельної марки «Корвалол Corvalolum» добре 

відомою члени колегії Апеляційної палати визнали доречними і розглянули п’ять із 

шести факторів. Надана заявником інформація про обсяги використання знака, 

просування продукції, обізнаність споживачів, тощо, на думку членів колегії 

Апеляційної палати, була цілком достатньою для такого визнання, з урахуванням 

також того факту, що торговельна марка «Корвалол Corvalolum» була варіантом 

виконання (використання) вже визнаного добре відомої торговельної марки  

«Корвалол» щодо тієї ж самої особи - ПАТ «ФАРМАК». Члени колегії виходили з 

того, що застосування торговельної марки «Корвалол» у наданій ПАТ «ФАРМАК» 

документації є використанням торговельної марки «Корвалол Corvalolum» у формі, 

що відрізняється від цієї торговельної марки лише окремими елементами, що не 

змінює відмітності торговельної марки в цілому. Відтак, надані документи було 
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враховано як такі, що підтверджують добру відомість торговельної марки «Корвалол 

Corvalolum» [168]. 

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що дана судова справа є прикладом того, 

що рішення Апеляційної палати можуть бути оскаржені до суду, однак спори у 

відповідних інстанціях розглядаються роками та мають багато процесуальних 

заковилок, які призводять до затягування та неможливості розглянути саму справу по 

суті позовних вимог і винести остаточне рішення. 

Окрім того, на практиці виникають питання на яких підставах позивач може 

оскаржити визнання недійсним рішень Апеляційної палати визнання, а саме, чи 

повинен позивач, довести, що на відповідну дату торговельна марка не могла бути 

добре відомою в Україні або чи може позивач оскаржувати відповідні рішення у 

зв'язку з недостатністю доказів, на підставі яких Апеляційна палата прийняла 

відповідне рішення [45]. 

При цьому, можна стверджувати про те, що позивач не лише повинен посилатись 

на недостатність доказів або порушення чинного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності, йому також необхідно довести та підкріпити свої доводи 

належними та допустимими доказами,  які б свідчили про те, що в певний період часу 

спірна торговельна марка не могла бути добре відомою. 

Отже, захист прав інтелектуальної власності в адміністративному порядку 

здійснюється Апеляційною палатою, що являє собою колегіальний орган, 

повноваження якого розглядати заяви про визнання торговельної марки добре 

відомою в Україні. Діяльність Апеляційної палати визначена Регламентом, який 

визначає також вимоги до її членів, порядок організаційного та технічного 

забезпечення діяльності.  

Іншим способом визнання торговельної марки добре відомою, є можливість 

правовласнику звернутися до суду з вимогами про визнання торговельної марки 

добре відомою. 
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При цьому, така варіант можливий лише за наявності спору щодо 

неправомірного використання такої торговельної марки іншою особою, і відповідно 

на підставі отримання нею статусу добре відомої, є можливість одночасно вирішити 

наявний спір щодо визнання недійсною реєстрацію спірної торговельної марки або 

заборони застосування спірного позначення, у якому було неправомірно було  

використано добре відому торговельну марку, тощо [49]. 

Указом Президента від 29.09.2017 року в Україні було створено Вищий суд з 

питань інтелектуальної власності (далі – Вищий суд ІВ), який має повноваження 

розглядати справи щодо спорів, що виникають у сфері інтелектуальної власності. 

Вищий суд ІВ буде керуватися виключно Господарським процесуальним кодексом 

України  в чинній редакції, а відповідно правила цивільного процесу застосовуватись 

не будуть. Створена при Вищому суді апеляційна палата переглядатиме судові 

рішення як суд апеляційної інстанції, тобто Вищий суд ІВ одночасно виступатиме 

судом першої й апеляційної інстанції, а у касаційному порядку справи розглядатиме 

Верховний Суд. 

Щодо права визнавати торговельну марку добре відомою, то воно буде належати 

до юрисдикції  Вищого суду ІВ, саме у тих випадках, коли між сторонами існує спір, 

і такі справи будуть розглядатимуться за загальними процесуальними правилами, що 

регулюють вирішення господарських спорів [50]. 

Однак, наразі Вищий суд ІВ ще не запрацював, а тому відповідно до підпункту 

16 п.1 розділу XI (Перехідні положення) Господарського процесуального кодексу 

України, до початку роботи Вищого суду ІВ, справи щодо прав інтелектуальної 

власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією 

редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, 

підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.  

При цьому, ні в попередній редакції ГПК України, ні в чинній, а також ні в Законі  

про знаки не встановлено жодних положень та процедур якими необхідно керуватись 

при зверненні з позовом про визнання торговельної марки добре відомою, і 



139 
 

відповідно до цього на практиці виникають спірні ситуації, які потребують 

законодавчого врегулювання з наступних питань: 

1. Законодавством не встановлено жодних підстав для звернення до суду, і як 

правильно зазначив А. О. Кодинець «судами розглядаються дані справи у разі, якщо 

вимога визнання торговельної марки добре відомою поєднана з вимогою визнання 

недійсним свідоцтва на спірну торговельну марку або про припинення порушення 

прав інтелектуальної власності» [54].  

Як вбачається з практики, позивач може звернутися до суду з позовом в таких 

випадках, коли відповідачем: 

- зареєстрована чи використовується торговельна марка, ідентично або схожа до 

торговельної марки, яку позивач просить суд визнати добре відомою;  

- зареєстрована чи  використовується ідентично або схожа торговельна марка для 

неспоріднених товарів і послуг з тими, для яких позивач просить суд визнати марку 

добре відомою в Україні;  

-  було зареєстроване та/або використовується доменне ім’я, яке знаходиться у 

спірному становищі із торговельною маркою, яку позивач просить суд визнати добре 

відомою [48]; 

- було використане позначення, схоже або тотожне із зареєстрованою 

торговельною маркою позивача, стосовно наведених або споріднених з наведеними у 

свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання це позначення і 

торговельну марку позивача можна сплутати. 

З огляду на зазначене, є необхідність визначення вичерпного переліку підстав 

звернення до суду з позовом про визнання торговельної марки добре відомою. При 

цьому, позивач повинен належними доказами обґрунтовано довести, що спір дійсно 

існує і його вирішення можливе лише за умови визнання торговельної марки добре 

відомою. В усіх інших випадках, суд повинен відмовити позивачу у задоволенні 

вимоги про визнання торговельної марки добре відомою. У разі отримання такої 
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відмови, позивач може звернутися з заявою про визнання торговельної марки добре 

відомою в порядку встановленому чинним законодавством. 

2. Відсутність встановленої законодавством доказової бази, яка необхідна для 

проведення оцінки судом, також створює певні ускладнення, оскільки, як відзначив  

А. О. Кодинець «…суд не зв'язаний в засобах доказування на відміну від положень 

встановлених Регламентом для Апеляційної палати, а тому на свій розсуд бере до 

уваги ті чи інші критерії» [54]. 

 У Законі про знаки для визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою 

встановлені певні критерії. Як вбачається з конструкції даної норми, вони мають 

рекомендаційний характер, а не імперативний. Дана обставина, на практиці, 

призводить до прийняття безпідставних і неоднозначних рішень, а тому,  

встановлення чіткого та вичерпного переліку критеріїв, для визначення судом добре 

відомості торговельних марок, забезпечило б єдність судової практики в даній 

категорії справ. 

Постанова Вищого господарського суду України від 21.09.2004 р., наголошує 

про обов`язковість належного обґрунтування судових рішень щодо визнання 

торговельних марок добре відомими, а також перевіряти всі докази на підтвердження 

добревідомості марки як в сукупності, так і окремо [72]. При необхідності 

спеціальних знань, суд повинен призначати судову експертизу [66].  

Про це зазначає і О. Дорошенко, який також підтримує необхідності відповідних 

знань у цій сфері, оскільки часто суд не має відповідних знань у цій сфері [68]. 

В судові практиці неодноразово зустрічають випадки не повного дослідження та 

не з`ясування доказів щодо підтвердження факторі доброї відомості торговельної 

марки, передбачених ст. 25 Закону про знаки. Так, Солом'янським районним судом 

міста Києва було винесено позитивне рішення щодо добре відомості торговельної 

марки «la Famiglia» виключно на інформації з мережі Інтернет та без надання 

результатів соціологічного опитування, що підтверджує відомість торговельної 

марки. 



141 
 

Натомість, незважаючи на відсутність такої інформації, суд першої інстанції 

дійшов висновків, що «позивачем було доведено належними доказами, на підставі 

складених спеціалізованими і неспеціалізованими виданнями та організаціями період 

2015-2019 років стабільно відносять групу ресторанів, що розташовані у місті Києві 

та Київській області, що працюють під брендом «la Famiglia», до числа найкращих 

закладів громадського харчування в Україні. А відповідно такі обставин свідчать про 

те, що в розглядуваний період група ресторанів займала вагоме становище на ринку 

послуг закладів громадського харчування. Розташування закладів в різних районах 

Києва та Київської області можна розцінювати як таке, що поєднує в собі достатню 

доступність для великої кількості відвідувачів, а разом з тим і престижність закладів 

громадського харчування» [131]. 

Однак, з таким висновком не погодився Київський апеляційний суд і скасовуючи 

рішення Солом`янського районного суду, зазначив про те, що «суд мотивував своє 

рішення лише виключно на роздруківках з мережі Інтернет». Тобто судом при 

винесенні рішення не перевірено наявності визначених Законом про знаки факторів 

доброї відомості заявленого на добру відомість в Україні позначення, не було вказано 

також і уваги на відсутність доказів на підтвердження факторів доброї відомості 

знака. 

Окрім цього, «районним судом не було звернуто уваги на відсутність результатів 

соціологічного опитування з питання доброї відомості торговельної марки в Україні, 

яка  підтверджує відомість знака в певному колі споживачів,…також позивачем не 

було доведено і  дату набуття торговельної марки доброї відомості, оскільки відомості 

з наданих роздруківок з мережі Інтернет, датовані значно пізніше та містять 

інформацію, яка або не містить дат її створення або датована значно пізніше» [92]. 

Апеляційний суд правильно зазначив, що «відомість має доводитись на території 

всієї України, а не однієї області, проте суд першої інстанції допускає протиріччя, 

вказуючи, що позивач довів відомість в районах Києва та Київської області, 
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допускаючи при цьому висновок про доведеність добре відомості на території всієї 

України» [92]. 

Отже, на практиці багато суддів при розгляді справ про визнання торговельної 

марки добре відомою, не керується положеннями встановленими Законом і 

Регламентом, з чого склалася вкрай незадовільна ситуація, коли суди визнають 

торговельні марки добре відомими безпідставно [68].  

Окрім того, чинним законодавством не визначена і доказова база, яка повинна 

оцінюватися судом при ухваленні рішень в таких категоріях справ.  

3. Невизначеність інформації, яку необхідно вказувати в позовній заяві про 

визнання торговельної марки добре відомою. Більшість позивачів при підготовці 

позовної заяви користуються положеннями Регламента і вказують зображення 

торговельної марки, дату, з якої позивач вважає свою торговельну марку добре 

відомою, обґрунтування вимог щодо визнання його торговельної марки добре 

відомою в Україні та відомості щодо наявності правової охорони торговельної марки 

на території України тощо. Однак, при цьому є за доцільним більш ґрунтовно підійти 

до цього питання та визначити перелік інформації, яку необхідно вказувати у 

позовній заяві. 

 4. Оскільки,  законодавство зазначає процедуру визнання торговельної марки 

добре відомою тільки за наявності спору, створюються негативна практика, 

відповідно до якої, певні особи, замість того, щоб звернутися до Апеляційної палати, 

створюють штучні спори щодо встановлення такого факту в судовому порядку. 

Прикладом штучного спору є справа Старобільського районного суду про 

скасування рішення Апеляційної палати про визнання торговельної марки «МТС» 

добре відомою та визнання недійсними вісім міжнародних реєстрацій торговельної 

марки «МТС» [132]. Оскільки один із відповідачів був фізичною особою, справу 

розглядав районний суд відповідно до цивільного судочинства, при цьому відповідачі 

ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» та ПрАТ «МТС Україна», яким торговельні марки 

належали, не змогли взяти участь у справі, у зв`язку з чим ними була подана 
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апеляційна скарга. Апеляційним судом Луганської області  було скасовано 

вищезазначене рішення, на підставі неможливості об'єднання в одне провадження 

вимог, які підлягають розгляду за правилами різних юрисдикцій. Всі вимоги до 

юридичних осіб має розглядати господарський суд [157]. 

Іншою справою штучного створеного спору є позов поданий Акціонерним 

товариством «Лубнифарм» до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 

про заборону вчинення дій та визнання торговельної марки добре відомою. Позивач 

володіє торговельною маркою «ЦИТРАМОН У» на підставі Свідоцтва № 24778 (дата 

подачі заявки 24.02.1997 р.). 

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач - фізична особа 

використовуючи позначення «ЦИТРАМОЛ», порушує права позивача, оскільки є 

імітацією, здатною викликати змішування з торговельною маркою «ЦИТРАМОН У». 

А тому є підстави визнати торговельну марку «ЦИТРАМОН» добре відомою в 

Україні станом на 01 січня 1992 року на ім`я Акціонерного товариства «Лубнифарм», 

і у зв`язку з цим вже заборонити фізичній особі використання позначення 

«ЦИТРАМОЛ» [130]. 

Проаналізувавши рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської 

області, стає зрозуміла схема спеціально створених спорів, з метою не захисту своїх 

порушених чи оспорюваних прав, а саме з ціллю спрощеного отримання через суд 

рішення про визнання торговельної марки добре відомої. 

Найцікавіше є те, що ПАТ «ФФ «Дарниця», яка володіє торговельною маркою 

«Цитрамон» лише з 10.09.2012 року, звернулась з позовними вимогами до 

Акціонерного товариства «Лубнифарм», про визнання недійсним свідоцтва України 

№24778 торговельну марку «ЦИТРАМОН У» та визнання позначення «Цитрамон» 

добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01.01.1997 року стосовно 

ПАТ «ФФ «Дарниця». Наразі даний спір триває, однак дуже цікавим є те, що АТ 

«Лубнифарм» в судовому порядку встановило факт добре відомості на торговельну 

марку «ЦИТРАМОН» на 1992 рік [94]. 

https://sis.ukrpatent.org/uk/search/advanced/?form-TOTAL_FORMS=1&form-INITIAL_FORMS=1&form-0-obj_type=4&form-0-obj_state=2&form-0-ipc_code=190&form-0-value=%D0%A6%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD&show=10&filter_registration_status_color=green#!
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Отже, відсутність в законодавстві окремої процедури визнання торговельних 

марок в судовому порядку добре відомими спричинює штучне створення таких спорів 

власниками торговельних марок, що в свою чергу створює додаткове навантаження 

на судову систему та призводить до винесення загалом неправомірних рішень, які в 

майбутньому буть оскарженні. 

Відповідно до чого, рекомендації викладені у Проєкті щодо Суду з питань ІВ в 

Україні, щодо розмежування повноважень Апеляційної палати та суду, а саме 

визнання торговельної марки добре відомою у разі наявності спору «належало до 

виключної юрисдикції ІВ Суду, тоді як за відсутності спору такі справи залишались 

у компетенції Апеляційної палати. Оскарження рішень Міністерства з цього питання 

буде належати відповідно до юрисдикції ІВ Суду» [108] є обґрунтованими та 

необхідними з огляду на практику, яка відбувається в Україні. 

Відповідно до чого, є обґрунтованими та необхідними з огляду на практику, яка 

відбувається в Україні рекомендації, що викладені у Проєкті щодо Суду з питань ІВ, 

щодо розмежування повноважень Апеляційної палати та суду, де зазначено, що за  

наявності спору такі повноваження будуть покладатись на ІВ Суд, а у разі відсутності 

спорів такі справи розглядатимуться в адміністративному порядку [108]. 

5. Питання правильного вибору сторони у судових провадженнях. У позовах про 

визнання недійсним рішення Апеляційної палати, відповідачами мають бути як 

уповноважена особа, так і особа, щодо якої торговельна марка була визнана добре 

відомою. Однак, на практиці виникають ситуації, як наприклад, у справі щодо 

торговельної марки «Mc» [165], яку визнали добре відомою щодо «Макдональдз 

Інтернешнл проперті компані», де судом було відмовлено у позові на тій підставі, що 

«Макдональдз» мав бути відповідачем, а не третьою особою. 

Оскільки, на практиці у справах про встановлення факту торговельних марок 

добре відомими, виникають питання щодо законодавчої невизначеності через 

відсутність спеціальних норм, можна запропонувати наступні пропозиції щодо 

внесення змін у чинне законодавство, а саме:  
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1) впровадження значного обсягу поправок до норм Господарського 

процесуального кодексу у вигляді процедури окремого провадження з визнання 

торговельної марки добре відомою, таких як:  

- підстав для звернення до суду про визнання торговельних марок добре 

відомими; встановлення суб`єктного складу;  

- уточнення конкретних відомостей, які необхідно зазначити в позовній заяві про 

визнання торговельної марки добре відомою в Україні;  

- визначення фактичних даних (доказова база), які будуть оцінюватись судом. 

2) внести зміни в частину 1 ст. 25 Закону про знаки та викласти в наступній 

редакції: «Охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно 

із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання 

торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою НОІВ.  У разі наявності 

спору, торговельна марка може бути визнана добре відомою в судовому порядку, 

шляхом звернення до Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Торговельна 

марка визнається добре відомою незалежно від її реєстрації в Україні.» 

Отже, найважливішим кроком для забезпечення правомірної системи визнання 

торговельних марок добре відомими в судах, є закріплення окремої законодавчої 

процедури, що вплине на створення успішної прецедентної практики, яка призведе до 

уникнення винесення неправомірних та не обґрунтованих рішень і підвищить рівень 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні. 

Підсумовуючи, в Україні визнання торговельної марки добре відомою виступає 

як способом захисту права, так і способом надання торговельній марці правової 

охорони, і таке визнання відбувається в адміністративному чи судовому порядку. 

Правовласник може звернутися з обґрунтованою заявою до Апеляційної палати 

Національного органу інтелектуальної власності про визнання торговельної марки 

добре відомою. Відповідне звернення буде розглянуто колегією Апеляційної палати 

згідно з Законом про знаки та Регламентом і на підставі наданих заявником доказів,  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123
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буде винесено рішення щодо надання або відмови у наданні торговельній марці 

статусу добре відомої.  

Якщо між сторонами існує спір, щодо неправомірного використання 

торговельної марки іншою особою, таке визнання може відбуватися в рамках 

судового процесу. Однак на практиці, низький рівень підготовки суддів та  

відсутність окремої процедури встановлення факту добре відомості торговельної 

марки в судах, призводить до ухвалення необґрунтованих рішень, з огляду на, що 

актуальним питанням залишається початок роботи Суду ІВ та внесення змін у чинне 

законодавство. 

 

3.2. Міжнародна практика визнання товарного знаку загальновідомим 

 

Загальновідомі товарні знаки є особливим об`єктом інтелектуальної власності, 

відповідно до чого Паризька конвенція, Угода ТРІПС, Регламент № 2017/1001 та 

Директива № 2015/2436 визнають необхідність надання посиленого захисту у разі 

порушення прав на них, як захист від недобросовісної конкуренції та розмивання за 

рахунок подібності товарних знаків до ступеня змішування.  

У світовій практиці таке визнання має різні підходи, відповідно одні країни на 

законодавчому рівні визначають спеціальний порядок, в той час як інші, не 

встановлюють обов’язковість такої процедури за відсутності спору.  

До юрисдикцій, де законодавством встановлена спеціальна адміністративна 

процедура визнання товарних знаків загальновідомими за відсутності спору, 

належать Китай, Японія, Україна, Чеська Республіка, Білорусь, Болгарія, Фінляндія 

тощо [108]. А в таких країнах як США, Великобританія та Франція власник може 

звернутися до суду з позовом щодо захисту порушених прав у зв`язку з 

використанням його відомого знака.  
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Важливо звернути увагу, що Спільні рекомендації ВОІВ, які визначають критерії 

для визнання товарних знаків добре відомими, також можуть використовуватися і для 

знаменитих товарних знаків та торговельних марок з репутацією. Однак, в них не 

містять інструкцій щодо їх імплементації, а перелік заходів, що застосовуються на 

національних рівнях, можуть відрізнятися, так само як і юридичні наслідки, 

варіюючись від створення офіційного реєстру (іноді відкритого тільки для локальних 

брендів) і до створення та оновлення неофіційних реєстрів національних Відомств. 

На території США, товарні знаки можуть визнаватися як знаменитими так і 

добре відомими. І хоча деякі суди можуть використовувати терміни «добре відомі» 

та «знамениті» товарні знаки як взаємозамінні, між ними є різниця, оскільки 

стандарти досягнення знаменитого товарного знаку набагато вищі, ніж для добре 

відомого знаку. Відповідно до цього, Апеляційним судом Федерального округу було 

зазначено, що «знак досягає своєї слави, якщо він відмінний, має значні інвестиції в 

рекламу та маркетинг і є продуктом тривалої цінності. Такі знаки відомі широкому 

загалу, оскільки назва чи символ знайомі громадськості, незалежно від того, чи 

купують певні люди цей продукт» [171]. 

За даними Судової та апеляційної комісії з питань товарних знаків, знаменитими 

було визнані такі товарні знаки, як Google, що відомий своєю пошуковою системою; 

Kohler, який славиться своїми сантехнічними приладами; Gatorade, що відомий 

своїми енергетичними та фруктовими напоями; Theraflu, який знаменитий своїми 

засобами від застуди. 

Визнання товарних знаків знаменитими проводить Бюро патентів та 

торговельних марок (USPTO) за процедурою заперечення, а також окружними 

судами в рамках проваджень щодо порушення прав чи визнання недійсності 

товарного знаку.  

Власник знаменитого товарного знаку може подати позов до федерального суду 

США про порушення його прав на товарний знак, відповідно до розділу 43 (а) 

Федерального закону про товарні знаки, де суди будуть визначати ймовірність 
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плутанини при вирішенні питання про порушення прав. Сторона, яка стверджує, що 

її товарний знак знаменитий, повинна чітко довести, що її знак розглядається 

відповідними споживачами як знаменитий, і подати відповідні докази такого 

підтвердження [171]. 

Також у США діє Закон про перегляд положень, що стосуються розмивання 

товарного знака, згідно з яким правовласник знаменитого знака має право звернутися 

до відповідного суду для отримання рішення про заборону продовження 

використання або можливого використання товарного знака, що може призвести до 

розмивання знаменитого знака, незалежно від ймовірності змішування торговельних 

марок або заподіяння економічної шкоди. 

Прецедентне право США виділяє безліч невиключних і невичерпних факторів, 

які можна використовувати при аналізі того, чи є товарний знак знаменитим. Загалом 

ці чинники включають: схожість позначень; спорідненість або близькість товарів 

та/або послуг; силу товарного знаку, включаючи рівень комерційного визнання; 

використовувані маркетингові канали; ступінь обережності, яку покупці можуть 

проявити при виборі товарів і/або послуг; фактичне замішування; ймовірність 

розширення лінійки продуктів і т. п. [171]. 

Окрім того, при оцінці популярності та при аналізі ймовірності плутанини,  

можуть розглядатися такі докази, як: обсяг продажів і витрат на рекламу товарів або 

послуг проданих під товарним знаком, тривалість використання знаку, використання 

і/або ліцензія товарного знаку на різні види діяльності [171]. 

Як було встановлено судом у справі Giant Food, Inc. проти Nation's Foodservices, 

Inc.: «знак GIANT FOOD був відомий на підставі 45 років використання, широкого 

висвітлення в ЗМІ, обсягів продажів, що перевищують 1 мільярд доларів на рік, і 

помітних експозиції на фасадах супермаркетів. Популярність зареєстрованого 

товарного знаку є домінуючим фактором, який слід враховувати при визначенні 

ймовірності плутанини. Сторона, яка стверджує, що її товарний знак є знаменитим, 

повинна чітко довести, що її знак розглядається відповідними споживачами як 
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відомий, і представити певні докази для розгляду. Прямих доказів визнання 

споживача не потрібно» [171]. 

Щодо Сполученого Королівства, то на цій території, товарні знаки визнаються 

добре відомими в кожному конкретному випадку Відомством з права інтелектуальної 

власності за процедурою заперечення або Судом з питань інтелектуальної власності 

та підприємництва та Канцлерським відділом Високого суду у провадженнях щодо 

порушення прав чи визнання недійсності [108].  

Відповідно до законодавства Сполученого королівства, добре відомий товарний 

знак може розглядатися в якості відносної підстави для відмови у наданні правової 

охорони товарним знакам і визначається як «попередній знак», тобто знак, що має 

більш ранні права. Також володільцю прав на добре відомий товарний знак надається 

право подавати позов проти реєстрації ідентичного знаку на ім‘я третьої особи для 

неоднорідних товарів, припиняючи тим самим можливість «ослаблення», 

«розмивання» свого добре відомого знаку [171]. 

На відміну від США та Сполученого Королівства, у законодавстві Франції 

використовується лише термін «торговельні марки з репутацією», однак, у 

прецедентному праві часто використовуються терміни «добре відомі» та «знамениті» 

знаки. В цій країні, не має спеціального реєстру загальновідомих товарних знаків та 

окремої процедури їх визнання, відповідно до чого добре відомий або репутаційний 

характер товарного знаку повинен демонструватися кожен раз, коли він 

використовується для певних дій. Популярність товарного знаку оцінюється судами 

на підставі певних доказів, а саме: опитування громадської думки та дослідження 

ринку. Дані докази повинні містити інформацію, щодо ступеня відомості знаку, 

становища та частки на ринку, статусу і ступеня незалежності особи, яка проводить 

дослідження та надійності застосовуваного нею методу дослідження [179]. 

Наприклад, 7 березня 2007 року Паризький апеляційний суд, визнав знак 

«MONOPOLY»  добре відомим виключно на підставі опитування, яке встановило, що 

«Монополія» є найвідомішою з усіх будь-коли створених настільних ігор. Такі раніше 
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ухвалені рішення про визнання товарного знаку добре відомим мають високу 

доказову силу. Вони є обов'язковими для французьких судів, і при цьому власнику 

товарного знаку не потрібно надавати докази, подані у попередніх рішеннях, однак 

такі рішення мають бути прийняті досить недавно, щоб розсіяти будь-які сумніви 

щодо поточного відомого характеру товарного знаку [179]. 

Щодо статей і публікацій у пресі, то вони мають високу доказову цінність, у тому 

випадку, якщо були об`єктивно видані незалежними фахівцями. Вважається, що 

публікації, які є рекламними матеріалами мають низький або нульовий ефект з огляду 

на те, що, як і всі рекламні матеріали, вони дають мало інформації про фактичну 

поінформованість про товарний знак. Такі матеріали повинні завжди поєднуватись з 

іншими доказами, для того щоб бути ефективним способом доказування. Заяви під 

присягою, річні звіти, профілі компанії, історія компанії, товарообіг, продажі, 

реклама, рахунки-фактури, бланки замовлень, спонсорські контракти, зразки 

листування з клієнтами, постачальниками або партнери, як правило, вважаються 

такими, що не можуть довести відомість поодинці, а тому повинні поєднуватись один 

з одним або з іншими доказами [179]. 

Загалом, невелика кількість доказів може мати значення, якщо вони ясно і явно 

доводять, що товарний знак є добре відомим, тоді як безліч доказів можуть не мати 

жодного ефекту для доказування. Відповідно до чого, у 2007 році Паризький Суд 

першої інстанції визнав товарні знаки «BOSS» та «HUGO BOSS» добре відомими на 

підставі доказів, що підтверджують тривалість використання знаку, продажі 

продукції з маркуванням знаку за 2003 та 2004 роки, рекламного бюджету і 

опитування [179]. 

Канадське законодавство про товарні знаки дає широку охорону добре відомим 

знакам. При цьому немає необхідності доводити використання в Канаді, вести бізнес 

або доводити статус добревідомості знака, лише необхідно довести, що знак досягнув 

хоча б обмеженої популярності серед відповідної публіки. При цьому не має 

значення, яким чином була створена  така популярність (за допомогою використання 
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в Канаді або за кордоном) доти, доки популярність існує в Канаді. Відповідно до 

Закону про товарні знаки, можна заперечувати проти реєстрації товарного знаку або 

домагатися його анулювання, якщо він подібний до ступеня змішування зі знаком, 

який був відомий у Канаді - тобто можна довести, що знак з'являвся в друкованих 

виданнях або радіопередачах і що канадці знали про цю рекламу [172]. 

Така можливість була передбачена у справі Moulinsart SA v 9200-2880 Quebec Inc 

(74 CPR (4th) 349), де суд поставив питання, чи було торгове найменування Moulinsart 

SA – ліцензіат знаменитого бренду TINTIN – раніше відомо в Канаді, щоб 

перешкодити реєстрації LE PETIT MOULINSART для ресторану. Однак у цьому 

рішенні йшлося не про TINTIN, а про MOULINSART, вигадане рідне місто Тінтіна. 

Крім того, доказів було недостатньо, щоб продемонструвати, що MOULINSART був 

відомий як товарний знак у Канаді [172]. 

Також, власник добре відомого іноземного знака може спиратися на той же Закон 

про товарні знаки, щоб зареєструвати знак, що став відомим у Канаді, та згодом 

подати позов проти будь-якого несанкціонованого користувача. Незважаючи на те, 

що в Канаді добре відомі знаки не захищені законодавчими положеннями, захист 

доступний. Однак власники повинні знати про докази, необхідні для підтвердження 

популярності та успішного відстоювання своїх прав на не пов'язаних ринках. І хоча 

популярність є важливим фактором для судів при оцінці ймовірності змішування, 

розглядаються супутні обставини, включаючи докази змішування споживачів та 

зв'язок між товарами та послугами заінтересованих сторін [172]. 

В ЄС, як наприклад у Фінляндії, отримання торговельними марками більш 

широкої охорони ґрунтується на Директиві № 2015/2436, відповідно до якої, на 

території цієї країни діє процедура визнання торговельних марок такими, що мають 

репутацію. Фінське бюро з патентів та реєстрації (далі - PRH) має Реєстр, до якого 

можуть вносяться торговельні марки, які мають репутацію у Фінляндії. Такий Реєстр, 

призначений для обслуговування комерційних та промислових підприємств, агентів 

та інших зацікавлених сторін, яким потрібна інформація про торговельні марки з 
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репутацією, а також при проведенні попередніх експертиз або тестів на подібність до 

ступеня змішування торговельних марок, у зв`язку з чим, він має превентивний ефект 

при розгляді спорів щодо торговельних марок [193]. 

PRH також вносить до Реєстру цільову групу(и), у якій марка має підтверджену 

репутацію. У зв`язку з чим заявнику разом з заявою необхідно надати на 

підтвердження репутації марки певні докази, такі як: частка ринку, маркетингові 

витрати, інтенсивність та тривалість використання торговельної марки, а також 

географічне розширення використання торговельної марки. З географічної точки 

зору, торговельна марка повинна мати репутацію в значній частині Фінляндії. На 

підставі прецедентів Суду Європейського Союзу, PRH також вимагає, щоб 

торговельна марка була знайома значній частині цільової групи [193]. 

Крім того, особливо важливим доказом того, що торговельна марка має 

репутацію є дослідження ринку та репутації, проведений незалежними та 

неупередженими організаціями. У такому дослідження, необхідно вказати методи 

обстеження та обставини, у яких проводилося опитування, а саме порядок, в якому 

були задані питання респондентам та саме як вони задавалися. Оскільки спонтанне 

усвідомлення респондентами торговельної марки є сильнішим доказом того, що така 

марка має репутацію, ніж підказка, тобто опитування, в якому респондентам ставлять 

навідні питання. Також в дослідженні повинно зазначатись частка ринку товарів із 

нанесеною торговельною маркою та їх положення на ринку, оскільки така 

інформація, показує, скільки людей у цільовій групі насправді купують товари під 

такою торговельною маркою [193]. 

Власником торговельної марки також можуть бути подані рекламні та 

маркетингові матеріали, які доводять, наскільки інтенсивно та як довго 

використовувалася торговельна марка, а також географічні масштаби такого 

використання. Загальна сума грошей, витрачених на рекламу та маркетинг, також 

слугує важливою частиною доказу, оскільки може вказати відносну частку 

маркетингового бюджету у загальних маркетингових витратах компанії у сфері 
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діяльності. Ліцензії та вартість торговельної марки може бути показником її репутації 

та цінності. Також обсяг продажів та обороти є важливим підтвердженням, щодо 

частки ринку та поінформованості про торговельну марку [193]. 

Цікавим фактом, є то, що у Фінляндії, рішення з суду або влади щодо надання 

торговельній марці статусу такої, що має репутацію, можуть бути використані як 

докази. Однак PRH не зобов’язаний виконувати такі рішення, навіть якщо вони 

справді можуть вплинути на його думку, щодо прийняття рішення про визнання 

торговельної марки, такою що має репутацію. 

На відміну від України, де правова охорона добре відомої торговельній марці 

надається назавжди, без необхідності пролонгації, у Фінляндії діє строковий режим 

торговельної марки з репутацією. PRH після винесення позитивного рішення про 

визнання торговельної марки такою, що має репутацію на території Фінляндії, 

вносить запис до Реєстру, який залишається чинним протягом п'яти років з дати 

внесення. Для продовження цього строку, власнику торговельної марки необхідно 

подати заяву до PRH, не раніше, ніж за шість місяців до або не пізніше, ніж через 

шість місяців після закінчення п'ятирічного терміну. У процесі продовження власник 

торговельної марки повинен надати докази на підтвердження репутації торговельної 

марки, як і в процесі подання первинної заяви. Кількість доказів, для продовження 

може бути меншою, однак все залежить від конкретної справи [193]. 

Внесення торговельної марки з репутацією до Реєстра, може бути оскаржене 

будь-якою особою на підставі запиту до PRH, однак лише в тому разі, якщо таку 

марку було внесено всупереч умовам статті 5 (1) (3) Закону Фінляндії про торговельні 

марки, або якщо репутація торговельної марки більше не відповідає умовам цього 

забезпечення. Загалом, метою Реєстру є підвищення поінформованості про 

торговельні марки з репутацією та запобігання конфліктам, оскільки рішення PRH не 

мають юридичної сили та можуть бути передані до суду або іншого незалежного 

судового органу відповідно до статті 21 Конституції Фінляндії [193]. 
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Щодо східних країн, то в Японії, використовуються декілька термінів 

загальновідомих торговельних марок, одними з них є: «добре відома торговельна 

марка» та «знаменита торговельна марка», що регулюються «Законом про 

торговельні марки» (JTL) та «Законом про запобігання недобросовісній конкуренції», 

хоча визначень цих термінів в даних нормативно-правових актах не містяться.  

Загалом, в цій країні є два шляхи визнання торговельної марки загальновідомою, 

одним з яких є можливість подати заявку для реєстрації захисної торговельної марки 

так званої «defensive trademark», а другим є визнання торговельної марки 

загальновідомою в судовому чи адміністративному порядку [197]. 

Реєстрація захисної торговельної марки можлива у тому випадку, коли не 

зареєстрована добре відома торговельна марка зареєстрована стороною, відмінною 

від володільця прав на таку добре відому торговельну марку, і до того, як власник 

прав на добре відому марку отримає реєстрацію в країні, японські суди надають 

необхідний захист власнику такої марки, застосовуючи доктрину зловживання 

правом на торговельну марку, не визнаючи дійсності прав на торговельну марку, що 

була зареєстрована іншою стороною. 

 Відповідно до законодавства Японії добре відомі торговельні марки захищені 

відповідно до статті 4(і)(x) JTL в рамках ідентичних і подібних товарів або послуг, а 

знамениті (дуже відомі та/або високо відомі) торговельні марки захищені від 

сплутування з торговельними марками третіх сторін у межах неоднорідних товарів 

або послуг відповідно до статті 4(і)(xv) JTL [197]. 

У японському законодавстві немає положень, які встановлюють критерії 

визначення знаменитих та добре відомих торговельних марок, відповідно до чого 

японське патентне відомство запровадило власну Інструкцію щодо проведення 

експертизи торговельних марок та Посібник з перевірки торговельних марок, які 

використовують як стандарти та довідники для перевірки торговельних марок, у тому 

числі тих, що стосуються встановлення загальновідомості [197]. 
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Зміст критеріїв, представлений у вищезазначених документах, майже такий же, 

як і в Спільних рекомендаціях ВОІВ, щодо визначення загальновідомої торговельної 

марки а саме: результати анкети щодо поінформованості споживачів про торговельну 

марку; початок та тривалість використання торговельної марки, територія 

використання торговельної марки; обсяг виробництва, поставок, сертифікацій 

(кількість магазинів, сфера діяльності, обсяг продажів, тощо), способи та тривалість 

рекламування, стан реєстрації торговельної марки, тощо. Усі вищезазначені критерії 

взаємозалежні, і оцінюються комплексно, і якщо в певному випадку, один із критеріїв 

є більш слабким, це може бути компенсовано силою іншого фактору [197]. 

Загалом, японська система визнання торговельної марки загальновідомою має 

певні особливості, а саме: 

- торговельні марки, добре відомі споживачам, означають не тільки марки, що 

широко відомі кінцевим користувачам, але марки, які широко визнані серед 

виробників чи надавачів послуг;  

- стосовно географічного району, не завжди потрібно щоб торговельна марка 

була добре відома по всій країні, але потрібно лише довести, що торговельна марка 

визнана добре відомою принаймні в частині країни, однак, у випадку з знаменитими 

торговельними марками, торгова марка в принципі повинна бути дуже відома у всій 

Японії; 

- торговельні марки, добре відомі споживачам за кордоном, але не зареєстровані 

в Японії, можуть бути захищені японським законодавством. У цьому випадку вони 

повинні бути добре відомі в країнах, з яких вони походять, але не обов’язково бути 

добре відомими в інших країнах. Крім того, товари чи послуги, щодо яких 

використовується іноземна торговельна марка, повинні експортуватися або 

надаватися на декількох територіях. 

У 1999 році в Індії був прийнятий новий Закон про торговельні марки, який набув 

чинності 15 вересня 2003 року. Завдяки внесеним змінам, діють нові правила, які 

надають можливість визнавати торговельну марку добре відомою за спеціальною 
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процедурою, до прийняття таких змін, торговельна марка визнавалась добре відомою 

лише в судовому порядку. Наразі власники мають право подати до Реєстратора запит 

на отримання загальновідомого статусу своєї торговельної марки.  

Індія будучи членом Світової організації торгівлі, також прийняла Спільні 

рекомендації ВОІВ та закріпила фактори визнання торговельних марок добре 

відомими у пункті 6 розділу 11 «Закону про торговельні марки», відповідно до яких 

Реєстратор, бере до уваги будь-який факт, який він вважає релевантним для 

визначення торговельної марки як добре відомої, включаючи: 

- відомість або визнання цієї торговельної марки у відповідній частині 

громадськості, включаючи відомість в Індії, що було отримано в результаті 

просування торговельної марки; 

- тривалість, масштаб і географічний район використання цієї торговельної 

марки; 

- тривалість, масштаб і географічний район просування торговельної марки, 

включно рекламування або рекламу та презентації, на ярмарках або виставках товарів 

або послуг, на які поширюється торговельна марка; 

- тривалість та географічний район будь-якої реєстрації або будь-якої заявки на 

реєстрацію цієї торговельної марки відповідно до цього Закону, якщо вони 

відображають використання або визнання торговельної марки; 

- документ про успішне виконання прав на цю торговельну марку, зокрема, 

ступінь визнання торговельної марки добре відомою будь-яким судом або 

реєстратором [191]. 

Доказами доброї відомості торговельної марки можуть бути дані та/або 

документи, що свідчать про: використання торговельної марки або будь-якої заявки, 

поданої на реєстрацію, або отримання реєстрації; річний оборот продажів; фактична 

чи потенційна кількість покупців товарів чи послуг під зазначеною торговельною 

маркою; реклама зазначеної торговельної марки разом із понесеними витратами на 

неї [191]. 
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Реєстратор, визначаючи, чи відома або визнана торговельна марка у відповідній 

частині громадськості, також бере до уваги: кількість фактичних або потенційних 

споживачів товарів або послуг, кількість осіб, залучених до каналів розповсюдження 

товарів або послуг, ділові кола, які мають справу з товарами або послугами, на які 

поширюється ця торговельна марка. Якщо Реєстратором визначено, що торговельна 

марка добре відома принаймні в одній відповідній частині громадськості в Індії, така 

марка може розглядатись Реєстраторам в якості добре відомої, для подальшої 

реєстрації відповідно до «Закону про торговельні марки» [191]. 

Особливістю отримання добре відомої торговельної марки в Індії, є те, 

Реєстратор не повинен вимагати у власника торговельної марки, в якості умови при 

визначенні того чи є торговельна марка добре відомою, наступні відомості а саме: 

щодо використання чи реєстрації торговельної марки на території Індії; щодо подачі 

заявки на реєстрацію торговельної марки в Індії; щодо реєстрації торговельної марки 

в будь-якої іншої юрисдикції, крім Індії; щодо того, чи була визнана торговельна 

марка добре відомою в будь-якій іншій юрисдикції; чи є торговельна марка відомою 

широкому загалу в Індії. 

Таким чином, для отримання охорони в Індії, не обов'язково, щоб власник 

торговельної марки мав свій бізнес на території цієї країни або його марка була 

зареєстрована в Індії, а також не потрібно, щоб торговельна марка була загалом 

відома споживачам на цій території.  

Сучасне встановлення режиму в Китайській народній республіці, що захищає 

добре відомі торговельні марки ілюструє перехід, який проводить Китай за одне 

століття з острівного, переважно аграрного суспільства, до учасника, який 

дотримується правил і дисциплін глобальної торгової системи. Як зовнішній тиск з 

боку США та інші західних країн, так і внутрішній тиск економічного зростання 

продовжують стимулювати цей перехід. Прийняття в 2001 році поправок до 

законодавства Китаю про товарні знаки для імплементації Угоди ТРІПС є останньою 

подією у цьому переході. Поточна імплементація Угоди ТРІПС у Китаї продовжила 
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це процес, який відображає інтеграцію, зародження та реформу судової системи, а 

також конфлікт інтересів та гармонізацію [196]. 

Правова охорона добре відомим торговельним маркам в Китаї надається 

відповідно до положень «Закону про торговельні марки», згідно з яким таке визнання 

відбувається трьома органами, а саме колишнім відомством по торговельним маркам 

SAIC (нині відділом експертизи торговельних марок CNIPA), колишнім Радою з 

розгляду товарних знаків SAIC (тепер відділом з розгляду торговельних марок 

CNIPA) та кількома китайськими народними судами, призначеними Верховним 

народним судом. Перші два органи є адміністративними органами, рішення яких у 

разі оскарження будуть розглядатимуться в судовому порядку [199]. 

Загалом можна виділити кілька принципів визнання торговельних марок добре 

відомими у Китаї, а саме: 

- так званий принцип «визнання на вимогу», який полягає в тому, що немає 

необхідності надавати зареєстрованим торговельним маркам охорону, яку має добре 

відома торговельна марка. Це обґрунтовується тим, що за звичайних обставин, якщо 

раніше подана або зареєстрована торговельна марка заявника може надати йому той 

самий рівень охорони, що й добревідома охорона, немає необхідності надавати 

заявнику охорону добревідомої торговельної марки. Поняття «один і той самий рівень 

захисту» можна інтерпретувати за різними сценаріями. У випадках дійсності 

торговельної марки, якщо заява на реєстрацію або  реєстрація торговельної марки, 

будуть достатніми підставами для відмови або скасування реєстрації спірної 

торговельної марки, то немає необхідності надавати добре відому охорону 

торговельній марці [42]. 

- другим принципом є «пасивне розпізнавання», відповідно до якого торговельну 

марку може бути визнано добре відомою китайською владою лише на прохання 

зацікавленої сторони. Іншими словами, китайська влада не може офіційно визнавати  

торговельні марки добре відомими. У зв'язку з цим, навіть якщо експерти або судді 

вважають, що справа може бути вирішена лише на основі добре відомої охорони 
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торговельних марок, вони не можуть добровільно посилатися на відповідні закони 

щодо добре відомості, спрямовані на захист торговельних марок [42]. 

- третім принципом вважається можливість «визнання у кожному випадку». 

Якщо торговельна марка, визнана добре відомою, і їй  надана відповідна охорона, ця 

охорона застосовується лише до поточного випадку і не є обов'язковою для інших 

випадків. Теорія, що лежить в основі цього принципу, полягає в тому, що ступінь 

визнання торговельної марки іноді змінюється, і відомий статус торговельної марки 

є динамічним. Проте запис про визнання торговельної марки  добре відомою може 

бути дуже важливим аспектом для майбутніх випадків [42]. 

Щодо основних доказів, які можуть підтвердити добре відомість торговельної 

марки, можна віднести: почесні звання, нагороди та рейтинг виданий китайським 

урядом, асоціаціями індустрії або опубліковані в авторитетних газетах, журналах та 

інших засобах масової інформації; інформацію про продажі (включаючи митні 

декларації, договори купівлі-продажу, рахунки-фактури, фінансову звітність, 

аудиторський висновок, податкові сертифікати тощо); рекламні докази (включаючи 

рекламні матеріали для газет, журналів та інших засобів масової інформації, звіти про 

пошук у Національній бібліотеці Китаю, укладені рекламні контракти та рахунки-

фактури тощо); рішення про визнання репутації (включаючи рішення про 

адміністративне покарання за підробку, рішення про порушення прав на торговельну 

марку, рішення про заперечення реєстрації торговельних марок тощо). 

Після того, як торговельну марку буде визнано добре відомою, обсяг її охорони 

охоплюватиме наступне: запобігання зловмисній реєстрації та використанню 

незареєстрованої торговельної марки іншими особами щодо тих самих товарів або 

послуг; запобігання подачі заявки або реєстрації торговельної марки, яка ідентична 

добре відомій торговельній марці щодо неоднорідних товарів або послуг; запобігання 

реєстрації торговельної марки іншою особою як фірмове найменування; запобігання 

реєстрації торговельної марки як доменного імені. 
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Щодо практики визнання торговельних марок добре відомими на території 

Китайської народної республіки, то у 2021 році Пекінським судом з інтелектуальних 

прав було визнано торговельні марки «PARIS BAGUETTE» та «巴黎贝甜» («Ba Li Bei 

Tian») незареєстрованими добре відомими марками, щодо послуг для ресторанів 

швидкого харчування. Відповідно до матеріалів справи, Корейська пекарня Paris 

Croissant Co. Ltd. (дочірня компанія: SPC Investment Limited Company) реалізовувала 

свою продукцію під торговельними марками  «巴黎贝甜» («Ba Li Bei Tian») і «PARIS 

BAGUETTE»  та розвинула великий бізнес у Китайські народній республіці, у зв`язку 

з чим привернула до себе увагу недобросовісних третіх осіб. Такою недобросовісною 

компанією була Beijing Bali Beitian Enterprise Management Co., Ltd. (далі - Beijing Bali 

Beitian), яка зареєструвала безліч копій бренду французької компанії на території 

Китаю, у тому числі «Ba Li Bei Tian» і «BARIS BAGUETTE» [179]. 

У 2007 року Paris Croissant Co. Ltd. змогла зареєструвати лише торговельну 

марку «PARIS BAGUETTE» в 30 класі МКТП для хліба та у 32 класі МКТП для соків, 

а відповідно інша торговельна марка «巴黎贝甜» (Ba Li Bei Tian) так і не була схвалена 

для реєстрації. У 2017 році компанія Beijing Bali Beitian подала позов до Комісії з 

розгляду та винесення рішень щодо товарних знаків (TRAB, нині відома як CNIPA) 

проти реєстрації торговельної марки «PARIS BAGUETTE» у 32 класі у зв`язку з 

відсутність розрізняльної здатності, введенням в оману та незаконним використанням 

відомої географічної назви [71]. 

TRAB своїм рішення визнав, що незалежно від наявності слова «Париж», у 

торговельні марці є й інші елементи, які можуть відрізнити її від відомої географічної 

назви загалом. Крім того, спірна торговельна марка не є ознакою обману, не завдає 

шкоди моральним тенденціям у країні та не має інших несприятливих наслідків. Не 

задоволена цим рішенням, пекінська компанія Beijing Bali Beitian подала у 2018 році 

позов до Пекінського суду з інтелектуальних прав про скасування рішення TRAB та 

визнання торговельної марки недійсною [179]. 
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У судовому процесі про визнання торговельної марки «PARIS BAGUETTE» 

недійсною, Пекінський суд з інтелектуальних прав задовольнив позов, зазначаючи, 

що оспорювана торговельна марка, складається з англійських слів «PARIS» і 

«BAGUETTE» і фігури, схожої на культову Ейфелеву вежу в Парижі  (Франція), серед 

яких «PARIS» означає Париж, а «BAGUETTE» означає французький хліб або 

французький стиль. Використання торговельної марки у зазначеному класі товарів 

може легко призвести до того, що відповідна громадськість помилково вважає, що 

походження товарів пов'язане з Парижем, Францією. Судом було винесено рішення, 

що позначення «PARIS BAGUETTE», не може бути зареєстровано як торговельна 

марка на території Китайської народної республіки [179]. 

Дане рішення Пекінського суду з інтелектуальних прав було оскаржено 

корейською компанією Paris Croissant Co. Ltd. до Вищого народного суду Пекіна (суд 

вищої інстанції), який зазначив, що оспорювана торговельна марка, складається з 

«PARIS» + «BAGUETTE» + фігури. І хоча «PARIS» є відомим французьким містом 

серед публіки, значення «BAGUETTE» не знайоме відповідним китайським 

споживачам. Також, враховуючи, що в спірній торговельній марці присутній і 

образний логотип, загальний вигляд торговельної марки, відрізняється від 

географічної назви. Крім того, виходячи зі смаку, аромату, короткого терміну 

придатності та інших характеристик товарів, позначених торговельною маркою (соки 

тощо), громадськість не асоціюватиме слово «PARIS» у торговельній марці з 

походженням товарів. Таким чином, спірна торговельна марка не є порушенням 

статей 10.2 та 10.1.7 «Закону про торговельні марки». Отже, Вищий народний суд 

ухвалив скасувати рішення другої інстанції та залишити чинну реєстрацію 

торговельної марки «PARIS BAGUETTE» [179]. 

Однак, при цьому компанія Beijing Bali Beitian продовжувала використовувала 

торговельну марку «PARIS BAGUETTE» на різних платформах, у тому числі на 

своєму обліковому записі в WeChat і на офіційному сайті,  і відповідно таке 

використання могло викликати сплутування у громадськості. 
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У зв`язку з вищезазначеним, у 2018 році, компанія Paris Croissant Co. Ltd. подала 

позов до Beijing Bali Beitian про припинення порушення прав на торговельні марки та 

захист від недобросовісної конкуренції до Пекінського суду з інтелектуальних прав. 

Велика кількість доказів, поданих Paris Croissant Co. Ltd., давала підстави вважати, 

що рекламування Paris Baguette та її регіональний вплив зробили цей бренд 

незареєстрованою добре відомою торговельною маркою для послуг ресторанів 

швидкого харчування [179]. 

Пекінським судом було позов задоволено, на підставі того, що в той час коли 

лише була заснована компанія Beijing Bali Beitian, незареєстровані торговельні марки 

Paris Croissant Co. Ltd. «巴黎贝甜» (Ba Li Bei Tian)  та «PARIS BAGUETTE» вже мали 

високу репутацію в ресторанах швидкого харчування. А також торговельна марка 

Beijing Bali Beitian  «芭黎贝甜» (Ba Li Bei Tian) є дуже схожою на незареєстровану 

торговельну марку «芭黎贝甜» (Ba Li Bei Tian) компанії Paris Croissant Co., з огляду 

композицію тексту та вимови, і така схожість може викликати плутанину та 

нерозуміння серед відповідної громадськості, що порушувало б положення статті 6 

«Закону про боротьбу з недобросовісною конкуренцією».  

Окрім цього, Пекінським судом також було зобов'язано відповідача виплатити 

компенсацію у розмірі 1,5 мільйона юанів (230 000,00 доларів США) за завдану 

шкоду та розумні витрати. 

З огляду на практику яка діє у світі, можна виокремити певні особливості 

визнання торговельної марки загальновідомою, такі як: 

1. Країни не встановлюють конкретну дата на яку, власник торговельної марки 

бажає визнати свою торговельну марку загальновідомою; 

2. В багатьох країнах світу не встановлена спеціальна процедура визнання 

торговельних марок загальновідомими, відповідно до чого, таке визнання 

відбувається лише в судовому порядку за наявності спору;  

3. У відповідності до Паризької конвенції та Угоди ТРІПС, країни на 

національному рівні встановлюють кілька рівнів надання більш ширшої правової 
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охорони, як добре відомим торговельним маркам по відношенню до однорідних 

товарів та послуг, так і знаменитим торговельним маркам по відношенню до 

неоднорідних товарів та послуг; 

4. В багатьох країнах немає реєстрів загальновідомих торговельних марок, що на 

практиці може призводити до певних зловживань з боку третіх осіб при реєстрації 

торговельних марок, які можуть бути тотожними чи схожими до загальновідомих 

торговельних марок; 

5. Здебільшого у всіх країнах критерії для встановлення факту загальновідомості 

є тотожними, однак доказова база під час оцінювання уповноваженим органом може 

відрізнятись та певні докази не братись до уваги (Франція); 

6. Період на який торговельні марки визнаються загальновідомими має певні 

обмеження, як наприклад Фінляндія, яка встановила строк у 5 років з можливістю 

його продовження при пред’явлені певних доказів такої добревідомості. 

Підсумовуючи міжнародне визнання торговельних марок загальновідомими, 

можна зазначити, що у кожній країні відповідно до усталеної правозастосовчої 

практики склалася процедура такого визнання у судовому та/або адміністративному 

порядку. При проведення такої процедури, країни можуть керуватися як 

загальноприйнятими критеріями визнання торговельних марок загальновідомими 

відповідно до Спільних рекомендацій ВОІВ, так і встановлювати свої вимоги та 

перелік доказів для такого визнання.  

Однак, важливо зауважити, що у світі не встановлено регламентованого порядку, 

і кожна країна має велику кількість нюансів при визнанні торговельних марок добре 

відомими, у зв`язку з чим, на практиці таке не врегулювання призводить до 

ускладнень і труднощів надання торговельним маркам захисту. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Встановлено, що визнання торговельною маркою добре відомою в Україні 

відбувається на підставі її визнання Апеляційною палатою або судом  та регулюється 

Законом про знаки та Паризькою конвенцією. 

2. Зазначено, що процедура визнання торговельної марки добре відомою 

Апеляційною палатою визначена Регламентом, відповідно до якого, будь-яка особа 

або її представник може звернутися до Укрпатенту із заявою про визнання її добре 

відомою в Україні. Розгляд Заяви передбачає встановлення колегією Апеляційної 

палати факту добре відомості на підставі поданих заявником доказів.  

3. Зауважено, що визнання торговельної марки в судовому порядку можуть 

відбуватись двома шляхами, першим з них, є оскарження рішень Апеляційної палати 

про відмову у визнанні торговельної марки добре відомою. Однак на практиці 

виникають питання на яких підставах повинно відбуватись таке оскарження, як 

наприклад: щодо недостатності доказів, які були надані заявником для визнання 

торговельної марки добре відомої або, що на відповідну дату торговельна марка не 

мала такої популярності серед споживачі, щоб бути визнаною добре відомою в 

Україні. 

4. Встановлено, що іншим способом визнання торговельної марки добре відомою 

є звернення до суду з позовом щодо захисту порушених прав власника торговельної 

марки та відповідно її визнання в якості добре відомої. Однак, важливо зазначити, що 

спори у відповідних інстанціях розглядаються роками та мають багато процесуальних 

нюансів, які призводять до затягування та неможливості розглянути справи по суті 

позовних вимог і винесення остаточного рішення. 

5. Встановлено, що визнання торговельних марок добре відомими в 

адміністративному порядку, є більш доречнішим та компетентним, з огляду на його 
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оперативність, зрозумілість та високий фаховий рівень спеціалістів в сфері 

інтелектуальної власності, що входять до складу колегії Апеляційної палати; 

6. Паризька конвенція не визначає заходів щодо охорони загальновідомих 

товарних знаків або процедур їх визнання, залишаючи кожній країні, що підписала 

можливість самостійно вирішувати ці питання. Більшість країн не розглядають заявки 

щодо визнання товарних знаків загальновідомими, тільки у випадку, якщо власники 

таких товарних знаків не продемонстрували потреби в такому визнанні. При цьому, в 

багатьох країн немає окремої чи незалежної процедури подання заявок на визнання 

загальновідомих товарних знаків. 

7. Пропонується виокремити певні особливості загальновідомих торговельних 

марок у міжнародній площі, а саме:  

- не встановлено конкретної дата на яку, власник торговельної марки бажає 

визнати свою торговельну марку загальновідомою; 

- не закріплена спеціальна процедура визнання торговельних марок 

загальновідомими, відповідно до чого, у більшості випадків, таке визнання 

відбувається лише в судовому порядку за наявності спору;  

- у відповідності до Паризької конвенції та Угоди ТРІПС, країни на 

національному рівні встановлюють кілька рівнів надання більш ширшої правової 

охорони, як добре відомим торговельним маркам по відношенню до однорідних 

товарів та послуг, так і знаменитим торговельним маркам по відношенню до 

неоднорідних товарів та послуг; 

- в багатьох країнах світу не створені реєстри загальновідомих торговельних 

марок, що на практиці може призводити до певних зловживань з боку третіх осіб при 

реєстрації торговельних марок, які можуть бути тотожними чи схожими до 

загальновідомих торговельних марок; 

- здебільшого у всіх країнах критерії для встановлення факту загальновідомості 

є тотожними, однак доказова база під час оцінювання уповноваженим органом може 

відрізнятись та певні докази не братись до уваги; 
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- період на який торговельні марки визнаються загальновідомими має певні 

обмеження, країни встановлюють певний строк з можливістю його продовження при 

пред’явлені певних доказів такої відомості. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного дослідження охорони прав на загальновідомі товарні 

знаки вирішено наукове завдання, яке полягає в розкритті правового режиму добре 

відомих, знаменитих та торговельних марок з репутацією відповідно до 

національного та міжнародного законодавства, визначення практичних аспектів 

надання охорони загальновідомим торговельним маркам, а також розробці на підставі 

проведеного аналізу теоретичних та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

національного законодавства і правозастосовчої діяльності. 

Основні висновки виражені в наступних положеннях:  

1. Визначено, що історія торговельних марок сягає найстародавніших часів, 

спочатку як інструменту економічних відносин, а з із закріпленням їх у законодавчих 

актах у ХІХ ст., як правової категорії - торговельні марки стали повноцінним об`єктом 

інтелектуальної власності. При цьому у світі існують розходження з між різними 

термінами, для визначення правової дефініції, якою позначають товари та послуги, а 

саме: «товарний знак», «торговельна марка», «знак для товарів і послуг», «торгова 

марка», «бренд», «торговий знак», «знак обслуговування». Однак, незважаючи на 

протилежні погляди, особливої різниці у даних дефініціях немає, у зв`язку з чим дані 

поняття можна вважати синонімами.  

2. Запропоновано внести зміни до нормативно-правових актах, як спеціальних у 

сфері інтелектуальної власності так і загальних щодо зазначення єдиного терміну 

«торговельна марка», оскільки, до сьогодні використовуються різні поняття, щодо 

такого об`єкту інтелектуальної власності, з огляду на, що є доцільним приведення їх 

у відповідність для встановлення єдиної термінології.  Замінити назву «Закон України 

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

прав на торговельні марки», та до ч. 1 ст. 420 Цивільного Кодексу України і ч. 1 ст. 

155 Господарського Кодексу України, внести зміни щодо вилучення дефініції «знаки 

для товарів і послуг». Також пропонується внести зміни, щодо встановлення єдиної 
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термінології до наступних нормативно-правових актів, а саме: Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, Закону України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», «Правил погодження питань про внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави «Україна»,  «Правил складання і подання заявки на видачу 

свідоцтв України на знак для товарів і послуг», «Методичних рекомендацій з окремих 

питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг», тощо. 

3. Наголошено, що до переліку суб`єктів права інтелектуальної власності на 

торговельну марку відноситься будь-яка особа, об’єднання осіб або їх 

правонаступники, тобто суб’єктами права можуть бути фізичні або юридичні особи.  

Відповідно до чого, можна зробити висновок про те, що законодавством України не 

вимагається набуття суб'єктом права на торговельну марку правового статусу 

підприємця. Однак, у зв`язку з проблемою, щодо недобросовісної реєстрації прав на 

торговельні марки на користь фізичних або юридичних осіб, які не мають наміру 

використовувати торговельну марку у своїй господарській діяльності, є необхідність 

внесення відповідних доповнень до законодавства України з метою обмеження 

можливості реєстрації торговельних марок на ім'я фізичної чи юридичної особи. 

4. Зауважено, що національне законодавство, як і законодавство більшості країн, 

не надає визначення торговельній марці, а лише встановлює певні підстави, яким 

повинно відповідати позначення, заявлене на реєстрацію у якості торговельної марки. 

Співставний аналіз визначення поняття «торговельна марка» у національних 

положення щодо об`єктів промислової власності, дає підстави зазначити, що 

відповідні норми цілком відповідають міжнародним договорам у сфері 

інтелектуальної власності. Окрім того, вдосконалення сфери інтелектуальної 

власності, дає змогу уникнути проблем, які раніше становили перепони у гармонізації 

українського законодавства до європейських стандартів, і з огляду на законодавчі 

зміни, можна зробити висновок, про те, що наша держава йде в напрямку 

забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності відповідно до умов 

співробітництва з Європейським Союзом. 
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5. Констатовано, що різновид ознак торговельних марок призвів до 

наявності великої кількості напрямів класифікації, згідно з якими можна виокремити 

такі критерії: за формою вираження позначень (словесні, зображувальні, комбіновані 

тощо); за ступенем популярності та асоціативності позначень в широкому колі 

потенційних споживачів (звичайні та загальновідомі); за кількістю правоволодільців 

(індивідуальні та колективні торговельні марки). 

6. Встановлено, що у світі об’єктами правової охорони можуть бути звичайні 

торговельні марки, до яких можна віднести словесні, зображувальні та комбіновані 

позначення та нетрадиційні торговельні марки такі, як кольорові, звукові, рухові, 

ароматичні, що не властиві товару та інші. Більшість країн не обмежує такі види 

торговельних марок, а лише вказує на деякі умови або особливі вимоги до позначень 

(позначення повинно мати можливість графічного представлення та розрізнювальну 

здатність). Однак, жодним законодавством не закріплено конкретний перелік видів 

торговельних марок, з чого випливає, що за формою вираження вони мають 

невичерпний перелік позначень, які можуть отримати правову охорону на підставі їх 

реєстрації як в Україні так і у світі. 

7. На підставі аналізу національного та міжнародного законодавства у сфері 

охорони торговельних марок, сформульовано перелік основних положень, які 

визначають можливість надання правової охорони торговельним маркам в Україні:  

- позначення повинні мати здатність викликати у споживача асоціативні образи, 

достатні для індивідуалізації товарів або послуг та їх виробника від інших товарі або 

послуг, тобто виконувати дистинктивну функцію;  

- торговельна марка має відповідати принципам моралі, а також встановленому 

публічному порядку; 

- надання правової охорони певній торговельній марці не повинно порушувати 

прав та інтересів правоволодільців щодо позначень та інших об’єктів. 

8. Зауважено, що у законодавстві України не містяться приписів того, чи 

можливо надати правову охорону описовим позначенням іноземного походження, а 



170 
 

тому є необхідність внесення змін до Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг» шляхом заборони реєстрації таких позначень. 

9. Встановлено, що загальновідомі торговельні марки не є особливим різновидом 

торговельних марок, а представляють собою режим правової охорони законного 

інтересу певної особи, що використовує торговельну марку або позначення на ринку. 

Охорона полягає у тому, що зазвичай торговельні марки охороняються від подібних 

торговельних марок до ступеня змішування тільки при використанні останніх для 

таких самих або схожих товарах чи послугах, а відповідно загальновідомі торговельні 

марки охороняються від подібних до ступеня змішування торговельних марок навіть 

в тому випадку, коли вони використовуються по відношенню до неоднорідних 

товарів чи послуг. Також, захист полягає в запобіганні неправомірного використання 

компаніями репутації загальновідомої торговельної марки і/або нанесенню шкоди її 

діловій репутації та престижу. 

10. Зауважено, що визначення поняття «добре відома торговельна марка» в 

національному законодавстві не надано, відповідно, до чого закріплення терміну 

«добре відома торговельна марка» у статті 25 Закону України «Про охорону прав на 

знаки для товарів та послуг», яка регулює порядок набуття правової охорони є 

доцільним та актуальним з огляду на світову практику та законодавчі приписи. На 

підставі чого можна запропонувати надати наступне визначення: «добре відомою 

торговельною маркою є позначення, яке інтенсивно і протягом тривалого часу 

використовується на певній території, внаслідок чого воно набуло широку 

популярність серед споживачів щодо товарів та/або послуг певної особи і в порядку 

встановленим країною, де витребовується охорона, визнано добре відомим». 

11. Встановлено, що до категорії загальновідомих торговельних марок 

відносяться такі поняття як «знаменита торговельна марка», «добре відома 

торговельна марка» і «торговельна марка з репутацією», аналіз яких дозволяє 

стверджувати, що вони є не тотожними поняттями, в які законодавець вклав різний 

зміст у відповідності до територіального, історичного та правового підґрунтя. 
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Правова охорона, що надається знаменитим, добре відомим та торговельним маркам 

з репутацією є різною, у зв`язку з чим, необхідно чітко її розмежувати, тому що 

виникає чимало випадків ототожнення даних понять чи навіть їх сплутування, що 

може викликати певні труднощі насамперед, для відповідних компетентних органів, 

які здійснюють їх захист, оскільки у світі немає єдності у використанні термінології і 

жодним міжнародним актом дані поняття не визначені. 

12. Пропонується у зв`язку зі сформованою у світі термінологічною 

невизначеністю, щодо використання різних дефініцій, таких як «знаменита 

торговельна марка», «добре відома торговельна марка», «торговельна марка з 

репутацією», здійснення перегляду основних європейських та міжнародних угод у 

сфері торговельних марок для створення ефективного міжнародного інституту 

«загальновідомих торговельних марок», з чіткими термінологічними визначеннями, 

межами отриманої правової охорони, критеріями визнання та регламентованою 

процедурою отримання такої охорони. 

13. У загальних випадках, загальновідомість торговельної марки набувається 

внаслідок використання його протягом тривалого часу для маркування продукції 

високої якості, яка завоювала прихильність споживачів. Визнання торговельної марки 

в якості добре відомої передбачає підвищений рівень її захисту. Такий захист є 

виправданим, оскільки реєстрація позначення, схожого до ступеня змішування з 

добре відомою торговельною маркою, в більшості випадків буде розцінюватися як 

акт недобросовісної конкуренції і також може бути розцінена як порушення прав 

споживача, який буде в результаті такої реєстрації введений в оману. 

14. Встановлено, що врегулювання та закріплення певного переліку критеріїв для 

визнання торговельної марки загальновідомою, є складними процесом через 

рухливість інформації та змінні зовнішні фактори. Однак, надмірно формальний 

підхід при вирішенні питання щодо надання правової охорони торговельній марці 

статусу загальновідомої» може бути недоцільним. 
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15. Констатовано, що визначений перелік критеріїв не можна вважати 

вичерпним, оскільки заявником можуть бути надані також й інші відомості, які 

можуть свідчити про добру відомість торговельної марки. Дані критерії можуть бути 

застосовані для будь-якої країни, проте для кожної окремої країни питома вага і 

пріоритетність цих критеріїв будуть різними в залежності від ступеня економічного 

розвитку, території, щільності населення, освіченості населення та інших соціальних 

і економічних факторів, що визначають ступінь розвитку ринку конкретної країни. 

16. Пропонується виокремити певні особливості добре відомих торговельних 

марок в Україні, а саме:  

1) публічне підтвердження на підставі рішення суду або уповноваженого органу 

найширшої популярності торговельної марки на певній території і її однозначної 

асоціації з компанією-правовласником; 

2) можливість визнання торговельної марки добре відомою на конкретну дату, 

встановлену власником; 

 3) отримання безстрокової правової охорони;  

 4) можливість поширення правової охорони добре відомої торговельної марки 

відносно неспоріднених товарів та послуг, якщо використання такої торговельної 

марки іншою особою щодо таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та 

володільцем прав на добре відому торговельну марку, а його інтересам, імовірно, буде 

завдано шкоди таким використанням;  

5) отримання більш розширеного захисту прав для припинення порушень добре 

відомої торговельної марки, в тому числі при використанні в доменних іменах і 

фірмових найменуваннях;  

6) при визначенні торговельної марки добре відомою використовуються певні 

критерії, на відміну від підстав при реєстрації звичайної торговельної марки;  

7) добре відома торговельна марка підлягає зазначеній правовій охороні 

незалежно від факту її реєстрації в країні, де така охорона витребується, або в інших 

країнах (не додержується так званий принцип територіальності). 
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17. Зауважено, що визнання торговельної марки в України в судовому порядку 

можуть відбуватись двома шляхами, першим з них, є оскарження рішень Апеляційної 

палати про відмову у визнанні торговельної марки добре відомою. Однак на практиці 

виникають  питання на яких підставах позивач може оскаржити таке визнання, а саме, 

чи повинен позивач, довести, що на відповідну дату торговельна марка не могла бути 

добре відомою в Україні або чи може позивач оскаржувати відповідні рішення у 

зв'язку з недостатністю доказів, на підставі яких Апеляційна палата прийняла рішення 

про визнання торговельної марки добре відомою. 

18. Встановлено, що іншим способом визнання торговельної марки добре 

відомою в Україні є звернення до суду з позовом щодо захисту порушених прав 

власника торговельної марки та відповідно її визнання в якості добре відомої. Однак, 

спори у відповідних інстанціях розглядаються роками, у зв`язку з великою 

завантаженістю та низьким рівнем фахової підготовки суддів у справах, пов`язаних з 

інтелектуальною власністю, і на практиці призводять до затягування та неможливості 

розглянути такі справи з винесенням остаточного рішення. 

19. Встановлено, що визнання торговельних марок добре відомими в 

адміністративному порядку, є більш доречнішим та компетентним, з огляду на його 

оперативність, зрозумілість та високий фаховий рівень спеціалістів в сфері 

інтелектуальної власності, що входять до складу колегії Апеляційної палати; 

20. Встановлено, що Паризька конвенція не визначає заходів щодо охорони 

загальновідомих товарних знаків або процедур їх визнання, залишаючи кожній країні, 

що підписала можливість самостійно вирішувати ці питання. Відповідно більшість 

країн не розглядають заявки щодо визнання товарних знаків загальновідомими, 

тільки у випадку, якщо власники таких товарних знаків не продемонстрували потреби 

в такому визнанні. При цьому, в багатьох країнах немає окремої чи незалежної 

процедури визнання загальновідомих товарних знаків. 

21. Пропонується виокремити певні особливості загальновідомих торговельних 

марок у міжнародній площі, а саме:  
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- конкретної дата на яку, власник торговельної марки бажає визнати свою 

торговельну марку загальновідомою не встановлено; 

- спеціальна процедура визнання торговельних марок загальновідомими не 

закріплена, відповідно до чого, у більшості випадків, таке визнання відбувається 

лише в судовому порядку за наявності спору;  

- у відповідності до Паризької конвенції та Угоди ТРІПС, країни на 

національному рівні встановлюють кілька рівнів надання більш ширшої правової 

охорони, як добре відомим торговельним маркам по відношенню до однорідних 

товарів та послуг, так і знаменитим торговельним маркам по відношенню до 

неоднорідних товарів та послуг; 

- в багатьох країнах світу не створені реєстри загальновідомих торговельних 

марок, що на практиці може призводити до певних зловживань з боку третіх осіб при 

реєстрації торговельних марок, які можуть бути тотожними чи схожими до 

загальновідомих торговельних марок; 

- здебільшого у всіх країнах критерії для встановлення факту загальновідомості 

є тотожними, однак доказова база під час оцінювання уповноваженим органом може 

відрізнятись та певні докази не братись до уваги; 

- період на який торговельні марки визнаються загальновідомими має певні 

обмеження, країни встановлюють певний строк з можливістю його продовження при 

пред’явлені певних доказів такої відомості. 
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