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Сенчук В. В. Набуття прав інтелектуальної власності на торговельні 

марки, що включають офіційні назви держав. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена розв’язанню комплексної правової проблеми 

щодо визначення теоретичних та практичних підходів стосовно включення 

офіційних назв держав до позначень, що охороняються, згідно міжнародних 

актів, європейського та національного законодавства.   

Робота є першим монографічним дослідженням, спрямованим на 

визначення та розкриття особливостей надання правової охорони 

позначенням, що включають офіційні назви держав, в якій запропоновано 

теоретичні підходи та сформульовано пропозиції щодо вдосконалення 

національного законодавства у цій сфері з урахуванням підходів ВОІВ та 

європейських стандартів й положень Угоди про асоціацію з ЄС.  

Мета та завдання дослідження зумовили вибір структури дисертаційного 

дослідження, що складається з трьох розділів й шести підрозділів, та 

присвячене визначенню суті та особливостям набуття прав інтелектуальної 

власності на торговельні марки, що включають офіційні назви держав, на 

підставі національного законодавства та згідно міжнародної практики, а також 

розробці теоретичних висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення 

правового регулювання торговельних марок в Україні з урахуванням 

європейських стандартів та практики ВОІВ. 
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У дисертації розроблено науково-теоретичні засади та практичні 

рекомендації щодо вдосконалення набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки, що включають офіційні назви держав.  

У ході дослідження розкривається роль торговельних марок та їх вплив 

на здійснення національного брендингу, визначається взаємозв’язок між 

національним брендингом та правовою охороною комерційних позначень; 

проводиться загальна характеристика міжнародно-правових підходів у частині 

охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень й аналізується 

практика ВОІВ із цього питання; досліджуються правові засади охорони 

офіційних назв держав та внесення їх до позначень (на прикладі торговельних 

марок) за законодавством України та визначаються особливості процедури 

надання правової охорони торговельним маркам, що містять назви держав; у 

гносеологічному розрізі розкривається реформа торговельної марки в 

Європейському Союзі та аналізується національна європейська практика 

стосовно правової охорони назв держав; визначаються перспективи 

удосконалення порядку набуття прав інтелектуальної власності на торговельні 

марки, що включають офіційні назви держав, через призму Угоди про 

асоціацію з ЄС. 

У результаті проведеного дослідження було доведено, що на 

сьогоднішній день підходи щодо охорони назв держав, закладені у Паризькій 

конвенції про охорону промислової власності, не відповідають викликам 

сучасності, особливо для  невеликих країн та країн, що розвиваються. 

Проведений у роботі аналіз дає підстав для висновку, що стаття 6ter Паризької 

конвенції підлягає редагуванню та розширенню її дії, шляхом внесення до 

тексту статті заборони щодо реєстрації як елементу торговельної марки 

безпосередньо «назв держав». У даному разі мова йде про заборону реєстрації 

саме «назв держав», аби не обмежувати дію статті 6ter виключно «офіційними 

назвами», до яких можуть не потрапити, через різне розуміння та тлумачення 

норм історичні назви, загальноприйняті назви держав тощо.  
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Враховуючи пропозиції стосовно доцільності перегляду положень 

Паризької конвенції про охорону промислової власності в частині внесення 

змін до статті 6ter, у роботі було запропоновано два можливі підходи.  

Перший з них полягає у рекомендації країнам створити окремі підрозділи, 

на кшталт Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна», до знаків для товарів і послуг 

(Комісія). Під поняттям «офіційні назви держав» запропоновано розуміти не 

лише назву, закріплену конституційно, її переклади та двобуквений код, але й 

трибуквений код, транслітерації та імітацію будь-якої із зазначених вище 

позицій. Приклад варіацій охорони назви «Україна»: Україна, Украина, 

Ukraine (а також переклади на інші мови); UA (ISO Alpha-2 code); ЮА; UKR 

(ISO Alpha-3 code); УКР (ICANN top level domain) та інші імітації з 

використанням шрифтів, зображувальних елементів тощо.  

Згідно другого підходу пропонується внести зміни до процедури розгляду 

заявки. А саме розглядати заявки, в яких використовуються офіційні назви 

держав або щодо яких виникає сумнів такого використання, колегією у складі 

трьох експертів. Колегія повинна розглянути питання і з’ясувати наступні 

моменти: по-перше, чи має місце у даному позначенні використання 

«офіційної назви держави»; і по-друге, дослідити всі можливі варіації 

«офіційної назви держави», яка використана у позначені, та зазначити за 

наявності підставу для відмови: офіційна назва; скорочена назва; переклад 

назви та на яку мову; транслітерація з якої мови; ISO Alpha-2 code, ISO Alpha-

3 code, ICANN domain тощо. 

Доведено, що реєстрація торговельних марок, до складу яких входить 

назва країни, має свої особливості. Такі особливості обумовлюються 

сукупністю факторів, що включають функціональне призначення позначень, 

забезпечення свободи вираження і збалансованої конкуренції тощо.  

Поряд із цим Суд ЄС визначив у своїй практиці абсолютними підставами 

для відмови у наданні охорони товарному знаку інтереси споживачів і 
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конкурентів як різні субкатегорії публічних інтересів. Доведено, що підходи 

щодо пошуку балансу інтересів між інтелектуальною власністю та 

конкуренцією цілком справедливо поширити на позначення, що включають 

назви держав (у широкому розумінні, пропонованому ВОІВ). 

Проведене дослідження на підставі досвіду ЄС в цілому та окремих 

держав-членів ЄС, з урахуванням другого етапу реформи торговельної марки 

ЄС, що розпочався з 1 жовтня 2017 року, засвідчило, що в європейському 

законодавстві прийнятим є підхід, за якого саме в національному 

законодавстві закріплюються особливості правової охорони назв держав. При 

тому, що ЄС на рівні Регламенту(ЄС) 2017/1001 закріплено в якості однієї з 

абсолютних підстав у відмові реєстрації торговельних марок, які не були 

дозволені компетентними органами та мають отримати  відмову відповідно до 

статті 6ter Паризької конвенції. Розкрито різні способи охорони назв країн на 

різних етапах до і після реєстрації товарного знаку. Доведено, що у 

переважній більшості держав – членів ЄС знак, що містить назву (назви) країн 

або складається з неї (них), не підлягає реєстрації. Доведено, що на реєстрацію 

назв держав у складі товарних знаків здійснює вплив практика Суду ЄС.  

Підкреслено, що імплементація європейських стандартів у сфері 

інтелектуальної власності є невід’ємною складовою виконання Україною 

взятих на себе зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС, й включає 

наближення до європейського законодавства у частині правової охорони 

торговельних марок.  

Практична цінність дисертації виражається у можливості використання її 

положень у педагогічній практиці при викладанні відповідних курсів. 

Положення та рекомендації даного дисертаційного дослідження були 

враховані у процесі розробки змін до законодавчих актів України у сфері 

промислової власності, що здійснювалися НДІ інтелектуальної власності 

НАПрН України.  

Ключові слова: ВОІВ, комерційне позначення, набуття прав 



6 

 

 

інтелектуальної власності, офіційна назва держави, Паризька конвенція про 

охорону промислової власності, товарний знак, торговельна марка. 
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SUMMARY 

 

Senchuk V. V. Acquisition of intellectual property rights to trademarks 

including official names of states. – Qualifying scientific work by right of 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law in speciality 12.00.03 – Civil Law and 

Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2018. 

The dissertation is devoted to the solution of a complex legal problem – to 

discover theoretical and practical approaches to  including official names of states in 

designations, which are protected in accordance with international acts, the 

European and national legislation. 

The work is the first monographic research aimed at identifying and revealing 

features of legally protecting designations, which include official names of states; it 

offers theoretical approaches and formulates proposals for improving the national 

legislation in this aspect, taking into account the WIPO approaches as well as the 

European standards and the provisions of the Association Agreement with the EU. 

The purpose and objectives of the study determined the structure of the 

dissertation, which consists of three sections and six units. It is devoted, firstly, to 

specifying the essence and features of legally protecting designations, which include 

the official names of states, on the basis of the national legislation and international 

practice; secondly, to developing theoretical conclusions and proposals aimed at 

improving the legal regulation of trademarks in Ukraine in accordance with the 

European standards and practices of WIPO. 

The dissertation has developed scientific and theoretical principles, and 

practical recommendations for improving the legal protection of the official names 

of states. 

The study reveals the role of trademarks in implementing  national branding 
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and defines the relationship between national branding and the legal protection of 

commercial signs; there is given a general description of international legal 

approaches to protecting the official names of states and including them into 

designations, the WIPO practice on this issue is analyzed; legal principles of 

protecting the official names of states and their introduction into designations 

according to the legislation of Ukraine are studied; peculiarities of the procedure of 

granting legal protection to trademarks containing the names of states are 

determined; in the epistemological context, the trade mark reform in the European 

Union is revealed and the national and European practices concerning the legal 

protection of the names of states are investigated; prospects of legal protection of 

the official names of states are determined on the basis of the Association 

Agreement with the EU. 

As a result of the study, it was proved that today’s approaches to protecting the 

names of states, which were laid down at the Paris Convention for the Protection of 

Industrial Property, do not meet the challenges of the present, especially when it 

concerns small and developing countries. The analysis carried out in this paper gives 

grounds for concluding that article 6 of the Paris Convention has to be edited and 

expanded, by inserting in the text of the article a prohibition to register the names of 

states directly. In this case, it is a question of banning the registration of "state titles" 

in order not to restrict the effect of Article 6 solely to "official names" that may not 

include, due to different understanding and interpretation of norms, historical 

names, common names of states, etc.  

After analyzing the provisions of the national legislation and international acts, 

it was proposed to highlight a number of peculiarities of registration of trademarks 

in Ukraine, which include designations containing the official name of the state. 

Taking into account the suggestions regarding the expediency of revising the 

provisions of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as part 

of the amendment to Article 6, the present paper offers two possible approaches to 

address this issue. 
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The first of these is to recommend that countries create special units, such as 

the Commission for approving issues on introducing  designations, which contain 

the official name of the state ‘Ukraine’, into those for goods and services 

(Commission). The notion of "official names of states" is suggested to interpret not 

only as the constitutional name, its translations and a two-letter code, but also as a 

three-letter code, transliterations and imitation of any of the above-mentioned 

positions. Here is an example of variations in protecting the name of "Ukraine": 

Україна, Украина, Ukraine (as well as translations into other languages); UA (ISO 

Alpha-2 code); UA; UKR (ISO Alpha-3 Code); (ICAAN top level domain) and 

other imitations using fonts, figurative elements, etc.  

According to the second approach, it is proposed to amend the procedure of 

reviewing applications, namely, to consider applications about the use of the official 

names of states, or if there are some doubts about such use, by a panel of three 

experts. The Panel should consider the issues and find out the following: firstly, 

whether the "official name of the state" is used in the particular designation, and 

secondly, investigate all possible variations of the "official name of the state" used 

in the  designation under investigation, and indicate grounds, in case such grounds 

exist, for refusing the following: the official name; short name; translation of the 

name and into what language; transliteration from what language; ISO Alpha-2 

code, ISO Alpha-3 code, ICAAN domain, etc. 

The study highlighted the possibility of using the names of states in trade 

marks as an integral element of the state's sovereignty or the country’s good name 

and reputation. It is confirmed that the trademark, which may be associated with the 

name of the state, automatically acquires competitive advantages. 

In addition, interests of consumers and competitors, regarded as different sub-

categories of public interest, have been considered  by the EU Court, in its practice, 

as absolute grounds for refusing to protect the trademark. It is proved that 

approaches to finding a balance of interests between intellectual property and 

competition  should, quite rightly, be extended on designations that include the 
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names of states (broadly speaking, proposed by WIPO). 

Taking into account the second stage of the EU trade mark reform, which 

started on October 1, 2017, the study, based on the experience of the EU as a whole 

and some EU member states, has shown that the European legislation adopts an 

approach in which it is the national legislation that specifies features of legal 

protection of the names of states. What is more, the EU  Regulations (EC) 

2017/1001 are regarded the main basis for refusing registration of trademarks that 

were not approved by the  authorities and are to be denied in accordance with 

Article 6 of the Paris Convention. It has been proven that the practice of the EU 

Court of Justice influences the registration of the names of states which are part of 

trademark symbols. 

It is emphasized that implementing European standards in the field of 

intellectual property is an integral part of fulfilling Ukraine's obligations under the 

Association Agreement with the EU, and implies approaching the European 

legislation in the field of legal protection of trademarks.  

The practical value of the dissertation is stated in the possibility of using its 

provisions in pedagogical practice while reading relevant courses. 

The provisions and recommendations of this dissertation study were taken into 

account in the process of developing amendments to the Ukrainian legislation in the 

sphere of industrial property, which was carried out by the Research Institute of 

Intellectual Property at the National Academy of Sciences of Ukraine.  

Key words: WIPO, commercial designation, official name of the state, Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property, trademark symbol, trademark. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Європейський інтеграційний простір, до якого 

Україна долучилася завдяки Угоді про асоціацію з Європейським Союзом, 

передбачає вільний рух товарів і конкуренцію, що мають забезпечуватися 

належними правовими засобами. До таких засобів відносяться механізми 

правової охорони інтелектуальної власності, серед яких торговельні марки 

посідають особливе місце. Адже завдяки ним (поряд із іншими комерційними 

позначеннями) забезпечується індивідуалізація учасників цивільного обороту 

товарів, робіт та послуг, що набуває особливого значення в умовах 

конкуренції.  

На даному етапі імплементація європейських стандартів у сфері 

інтелектуальної власності є невід’ємною складовою виконання Україною 

взятих на себе зобов’язань за Угодою про асоціацію. Цей процес має 

розглядатися як багатогранна діяльність, що поєднує не лише імплементаційні 

чи гармонізаційні процедури, але й вимагає вивчення досвіду Європейського 

Союзу у сфері правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності, у 

тому числі й у процесі роботи з законодавством. Істотну роль відіграє й 

вивчення досвіду європейських судових органів, рішення яких вплинули на 

правове регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності. Лише такий 

комплексний підхід дасть можливість забезпечити максимальний практичний 

ефект від імплементації відповідних положень європейського законодавства 

чи безпосередньо норм Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом 

(якщо говорити про права інтелектуальної власності в цілому та права на 

торговельні марки зокрема) до національного законодавства. 

У цьому сенсі набувають актуальності усі аспекти охорони й захисту 

торговельних марок, зокрема й питання закріплення у національному 

законодавстві особливостей охорони назв держав. Обумовлюється це тим, що  

питання охорони офіційних назв держав від недобросовісного використання 
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мають розглядатися як невід’ємна складова суверенітету будь-якої держави. 

Оскільки недозволене використання державної символіки (до якої відносяться 

й назви держав) можна вважати посяганням на суверенні права відповідної 

держави. Крім того, таке використання державного символу особою, яка не 

має до нього відношення або відповідного дозволу, може ввести споживача в 

оману щодо походження товарів, для яких він використовується. 

Підтвердженням визнання ролі офіційних назв держав, що включаються до 

позначень, у розвиткові економічної конкуренції, а поряд із цим й у 

забезпеченні суверенітету,  національному брендингу тощо слугує наявна 

багаторічна увага з боку міжнародних інституцій, у першу чергу Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ). На рівні якої питання 

включення назв держав до товарних знаків (поняття використовується у роботі 

як тотожне торговельним маркам) активно досліджується й обговорюється 

декілька останніх десятирічь, із метою пошуку одноманітних підходів.  

На жаль, не дивлячись на значущість даного питання для практики, 

особливо враховуючи міжнародний вимір, на рівні вітчизняної цивілістичної 

доктрини воно так і не отримало належного розкриття. Все це в цілому 

обумовило актуальність та своєчасність проведення даного дослідження, яке 

відповідає напрямам реформування, визначеним Стратегією сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12.01.2015 р.             

№ 5/2015, де реформа захисту інтелектуальної власності віднесена до вектору 

національної безпеки. Тема дослідження також відповідає напряму Плану 

заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, затвердженому 

постановою КМ України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, в частині 

імплементації європейських стандартів у сфері прав інтелектуальної власності. 

Ступінь наукової розробки. Питання правової охорони й захисту прав 

на комерційні позначення, у тому числі торговельні марки неодноразово були 

предметом дисертаційних досліджень. Так, ще у 1999 році О.М. Мельник на 

рівні кандидатської дисертації досліджувала проблеми правової охорони 
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знаків для товарів і послуг в Україні. У 2006 році, А.О. Кодинець у 

кандидатському дослідженні розкрив місце засобів індивідуалізації учасників 

цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві, а Т.М. Малиновська 

(2008) дослідила їх роль для суб’єктів підприємницької діяльності.  

Дослідження Т.С. Демченко (2002) та Я.О. Іолкіна (2009) були присвячені 

проблемам гармонізації законодавства України про товарні знаки з 

міжнародно-правовими нормами та торговельних марок в Україні та ЄС. 

Особливості захисту прав на торговельні марки у міжнародному приватному 

праві знайшли розкриття у кандидатській дисертації Л.Д. Романадзе (2008). У 

2018 році була захищена докторська дисертація Г.О. Михайлюк, присвячена 

модернізації цивільно-правового регулювання комерційних позначень в ЄС та 

Україні. Водночас питання охорони назв держав у цих  та аналогічних роботах 

не підіймалися.  

Теоретико-методологічною основою для розкриття поставлених на 

дослідження завдань та надання висновків виступили дослідження 

вітчизняних та іноземних представників науки цивільного права та права 

інтелектуальної власності, зокрема: Г.О. Андрощука, Ю.Л. Бошицького,      

Т.С. Демченко, В.А. Дозорцева, В.С. Дроб’язка, О. В. Дзери, Я.О. Іолкіна, 

Ю.М. Капіци, О.Ю. Кашинцевої, О.А. Кодинця, І.Ю. Кожарської,                 

О.В. Кохановської, І.В. Кривошеїної, В.М. Крижної, Н.С. Кузнєцової,           

В.В. Луця, Р.А. Майданика, Т.М. Малиновської, О.М. Мельник,                   

Н.М. Мироненко, Г.О. Михайлюк, Ю.В. Носіка, О.П. Орлюк,                         

О.А. Підопригори, Л.Д. Романадзе, О.Д. Святоцького, О.П. Сергеєва,             

І.В. Спасибо-Фатєєвої, О.О. Тверезенко, О.І. Харитонової, П.М. Цибульова,                      

Я.М. Шевченко, Г.Ф. Шершеневича, С.І. Шимон, Р.Б. Шишки. 

З метою дослідження впливу торговельних марок на національний 

брендинг в роботі використовували роботи вітчизняних та іноземних 

науковців та практиків, зокрема В. Богатирець, Т. Водотики, Я. Зорій,              

Є. Магди, Т. Нагорняк, Г. Полішко, С. ван Гельдера, К. Дінні, Д. Огілві,          
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А. Саймона. Для розкриття впливу міжнародної та європейської практики на 

формування підходів щодо охорони торговельних марок було використано 

дослідження L. Bently, G. Dinwoodie, C. Geiger, І. Griffits, R. Knaak, A. Kur,     

А. von Muhlendahl, А. Ohly, М. Ricolfi, J. Schovsbo, М. Senftleben,                      

К. Weckstrom, L. Zelechowski. 

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

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до таких державних 

бюджетних науково-дослідних тем: «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний і практичний аспекти» (№ БФ 042-01, РК                        

№ 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті КНУ імені 

Тараса Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.; «Теорія та практика 

адаптації законодавства України до законодавства ЄС» (№ БФ 042-01, РК        

№ 0116U002637), яка досліджувалася з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2018 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення суті та особливостей набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки, що включають офіційні назви держав, а також розробка 

теоретичних висновків і пропозицій, спрямованих на удосконалення 

правового регулювання торговельних марок в Україні з урахуванням Угоди 

про асоціацію з ЄС, європейських стандартів та практики ВОІВ.  

Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено наступні 

завдання:  

- розкрити значення торговельних марок як засобу індивідуалізації 

учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг та визначити їх роль у 

брендингу, у тому числі й національному брендингу;   

- надати загальну характеристику міжнародно-правовим підходам 

стосовно охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень та 

проаналізувати практику діяльності ВОІВ із цього питання;  

- дослідити правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх 

до позначень за законодавством України; 
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- визначити особливості набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки, що включають офіційну назву держави «Україна»; 

- розкрити в гносеологічному розрізі реформу торговельної марки в 

Європейському Союзі та дослідити національну європейську практику 

стосовно правової охорони назв держав; 

- визначити перспективи правової охорони офіційних назв держав, що 

включаються до торговельних марок, через призму Угоди про асоціацію з ЄС;  

- запропонувати зміни до національного законодавства з метою 

удосконалення набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки, з 

урахуванням підходів ВОІВ, європейського законодавства та Угоди про 

асоціацію з ЄС.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правової охорони 

торговельних марок, що включають офіційні назви держав.   

Предметом дослідження є законодавчі, доктринальні та правозастосовчі 

положення, сформульовані у міжнародних актах, нормах чинного 

законодавства України та провідних зарубіжних країн, монографіях, судовій 

практиці та діяльності ВОІВ, що стосуються правової охорони офіційних назв 

держав. 

Методи дослідження. З огляду на поставлені задачі, у роботі 

використано сукупність загальнонаукових та спеціальних наукових методів. 

Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступив основним у цій 

системі й дозволив виконати наукові завдання, визначені в дисертації, в 

єдності їх соціального змісту та юридичної форми.  

Так, діалектичний метод пізнання дійсності дав змогу дослідити значення  

торговельних марок як засобу індивідуалізації учасників цивільного обороту 

товарів, робіт, послуг та визначити їх роль у брендингу, зокрема й 

національному, провести аналіз джерел права інтелектуальної власності, 

міжнародного та національного законодавства у сфері правової охорони 

торговельних марок  (підрозділі 1.1, 1.2, 2.1, 3.1). Застосування методів аналізу 
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та синтезу сприяло дослідженню Угоди про асоціацію, норми якої виступають 

основою  для удосконалення цивільного законодавства у сфері правової 

охорони торговельних марок (підрозділ 3.2). Методи індукції та дедукції 

забезпечили визначення міжнародних, європейських та національних підходів 

у напрямі  надання правової охорони офіційним назвам держав (підрозділи  

1.2, 2.1, 3.1). Формально-логічний метод був використаний для виявлення 

суперечностей у понятійному апараті в національному законодавстві 

(підрозділи 1.1, 2.1).  

Системно-структурний метод надав змогу дослідити підходи ВОІВ у 

частині правової охорони назв держав (підрозділ 1.2). Із застосуванням 

порівняльно-правового методу був проведений аналіз національного та 

іноземного законодавства, міжнародних актів та Угоди про асоціацію в 

частині регулювання цивільно-правових відносин щодо набуття прав 

інтелектуальної власності на торговельні марки (підрозділи 1.2, 2.2, 3.1, 3.2). 

За допомогою методу емпіричного аналізу було детально вивчено питання 

формування міжнародної практики стосовно правової охорони назв держав 

(підрозділи 1.2, 3.1). Історичний метод сприяв визначенню ролі реформи 

торговельної марки в Європейському Союзі (підрозділ 3.1). Формально-

юридичний метод дозволив розкрити особливості погодження компетентним 

органом питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», до знака для товарів і послуг (підрозділ 2.2). Прогностичний метод 

був застосований для розроблення пропозицій щодо вдосконалення чинного 

законодавства України у процесі його гармонізації до стандартів ЄС та 

імплементації положень Угоди про асоціацію. 

Емпіричною основою дослідження стала практика ВОІВ; діяльність 

державних органів України у процесі імплементації Угоди про асоціацію з ЄС 

в частині прав інтелектуальної власності; рішення Суду ЄС; діяльність Комісії 

щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 
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держави «Україна», до знаку для товарів і послуг; рішення Апеляційної палати 

МЕРТ України.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що робота є 

першим монографічним дослідженням, спрямованим на визначення та 

розкриття особливостей набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки, що включають офіційні назви держав, в якій 

запропоновано теоретичні підходи та сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення національного законодавства у цій сфері з урахуванням 

підходів ВОІВ та європейських стандартів й положень Угоди про асоціацію з 

ЄС.  

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у 

сформульованих та обґрунтованих положеннях і висновках, що виносяться на 

захист.  

Вперше: 

1) аргументовано, що на даний момент підходи в частині правової 

охорони назв держав, закладені у Паризькій конвенції про охорону 

промислової власності, не відповідають інтересам країн, особливо невеликих 

та тих, що розвиваються. Доведено доцільність поширення заборон, що 

стосуються державних гербів, офіційних клейм контролю та емблем 

міжурядових організацій, встановлених статтею 6ter Паризької конвенції, 

також і на назви держав (в їх широкому тлумаченні, що застосовується ВОІВ, 

й включає офіційні, історичні, загальноприйняті назви держав). Це 

нововведення спонукатиме країни-учасниці Паризької конвенції переглянути 

національне законодавство;  

2) під поняттям «офіційні назви держав» запропоновано розуміти не лише 

назву, закріплену на рівні Конституції держави,  її переклади та двобуквений 

код, але й трибуквений код, транслітерації та імітацію будь-якої із зазначених 

вище позицій (приклад варіацій охорони назви «Україна»:  Україна, Украина, 

Ukraine (а також переклади на інші мови); UA (ISO Alpha-2 code); ЮА; UKR 
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(ISO Alpha-3 code); УКР (ICANN top level domain) та інші імітації з 

використанням шрифтів, зображувальних елементів тощо). Аналогічні 

підходи мають застосовуватися й щодо охорони назв інших держав; 

3) доведено, що імітацією офіційної назви держави слід вважати 

наслідування зазначеній назві з порушенням встановленого написання 

(наприклад, Укгаіпа, Ukreine) або її стилізоване виконання чи стилізоване 

виконання міжнародного коду держави (визначене відповідно до Стандарту 

ISO 3166 та Стандарту ВОІВ ST.3). Доведено хибність наявного нині підходу 

щодо вибору за основу при проведенні експертизи для отримання правової 

охорони торговельною маркою лише частини ISO 3166-1 alpha-2 для 

двобуквених кодів як завузького. Обґрунтовано необхідність включення до 

національного законодавства норми, яка би прямо забороняла використання, 

без погодження з уповноваженим органом, імітацію офіційної назви держави 

«Україна» та її двобуквеного і трибуквеного кодів «UA», «UKR» та домену 

«УКР»; 

4) запропоновано запровадження на національному рівні одного з двох 

можливих підходів при вирішенні питання щодо набуття прав інтелектуальної 

власності на торговельні марки, що включають офіційні назви держав. А саме:   

1) створення окремого підрозділу, уповноваженого погоджувати питання про 

включення офіційних назв держав до торговельних марок (на кшталт діючої в 

Україні Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна», до знаків для товарів і послуг), або                       

2) розгляду заявок, в яких використовуються офіційні назви держав або щодо 

яких виникає сумнів такого використання, колегіально, з дослідженням усіх 

можливих варіантів використання «офіційної назви держави» у позначенні; 

5) запропоновано при розгляді Комісією питання щодо включення до 

позначення назви держави використання підходу, згідно з яким слід розділити 

товари та послуги МКТП на категорії з високим та низьким рівнем ризику 

введення споживача в оману при використанні у позначеннях офіційних назв 
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держав. Враховуючи, що на даний момент не можливо на рівні закону 

визначити та закріпити рівень таких ризиків (оскільки кожна заявка на 

позначення є унікальною, а підходи повинні бути індивідуальними у кожному 

випадку), обґрунтовано необхідність розробки відповідного акту на рівні 

МЕРТ України, яке закладе відповідний правовий інструментарій для правової 

охорони торговельних марок, що включають офіційні назви держав; 

6) на підставі проведеного порівняльно-правового дослідження 

міжнародного та європейського досвіду, Угоди про асоціацію з ЄС, 

обґрунтовано доцільність закріплення у статті 6 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг» поняття «назви держав» замість «офіційні 

назви держав», що дозволить в широкому обсязі враховувати можливості, які 

надає власнику зареєстрована торговельна марка, що включає державну 

символіку, в частині індивідуалізації товарів, робіт, послуг; 

Удосконалено: 

7) позиції про визначення ролі торговельних марок як засобу 

індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт та послуг у 

позиціюванні бренду. Підкреслюється, що на національний брендинг впливає 

на рівень культури інтелектуальної власності, що включає наявність чітких 

правових рамок, ефективної охорони інтелектуальної власності та розуміння її 

комерційної та економічної цінності, співпраці державного та приватного 

секторів; 

8) теоретичні підходи щодо розгляду можливості використання назв 

держав у торговельних марках як невід’ємного елементу суверенітету держави 

або доброго імені чи репутації країни; 

9) теоретичні положення, згідно з якими визнається, що реєстрація 

торговельних марок, до складу яких входить назва країни, має свої 

особливості, обумовлені певною сукупністю факторів (зокрема, 

функціональне призначення позначень, забезпечення свободи вираження і 

збалансованої конкуренції). На підставі аналізу практики Суду ЄС 
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обґрунтовано доцільність поширення підходів у частині пошуку балансу 

інтересів між інтелектуальною власністю та конкуренцією на позначення, що 

включають назви держав; 

Отримали подальший розвиток: 

10) концептуальне сприйняття та законодавче закріплення особливостей 

реєстрації торговельних марок в Україні, до складу яких входить позначення, 

що містить офіційну назву держави, зокрема поширення заборони на 

реєстрацію торговельної марки, що: 1) складається виключно з назви країни, 

якщо ця назва є описовою відносно місця походження товарів чи послуг (не 

залежно від місця розташування); 2) включає назву будь-якої країни, а не 

лише назви держав-учасниць Паризької конвенції; 3) включає назву держави у 

формі прикметника, якщо дана торговельна марка вводить в оману щодо 

географічного місця походження товарів або послуг тощо; 

11) положення щодо виокремлення двох основних підходів щодо 

включення назви держави до торговельної марки на рівні національних 

законодавств. Згідно з першим із них до назв держав відносяться як до 

особливої категорії марок, які за своєю суттю можуть не підлягати реєстрації в 

якості торговельних марок, оскільки вважаються елементами суверенітету 

держави, який сам по собі потребує захисту. Відповідно до другого підходу до 

назв країн ставляться так само, як до будь-яких інших географічних зазначень. 

Вони не підлягають реєстрації, оскільки суперечать громадському порядку, не 

мають розрізняльної здатності, або вважаються описовими, або вводять в 

оману; 

12) твердження про використання в європейському законодавстві 

підходу, згідно з яким визначення особливостей набуття правової охорони 

назв держав переведено на національний рівень. Розкрито різні способи 

охорони назв країн на різних етапах до і після реєстрації торговельної марки 

та проаналізовано вплив практики Суду ЄС.  
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За результатами проведеного дослідження запропоновано зміни до 

чинного законодавства в частині удосконалення правової охорони 

торговельних марок.  

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні та прикладні  

положення, висновки, пропозиції і рекомендації можуть бути використані у: 

науково-дослідній сфері – для подальших досліджень актуальних проблем 

науки цивільного права та права інтелектуальної власності, у тому числі в 

частині удосконалення правової охорони торговельних марок;  

законопроектній роботі – під час внесення змін і доповнень до чинного 

Цивільного кодексу України та спеціальних законів у сфері інтелектуальної 

власності з метою впровадження європейських стандартів та імплементації 

положень Угоди про асоціацію України з ЄС;  

правозастосовній практиці – для удосконалення підходів при проведенні 

національним відомством у сфері інтелектуальної власності експертизи та 

прийняття уповноваженим органом рішення щодо надання дозволу на 

включення офіційних назв держав до позначення;  

навчальному процесі – під час викладання навчальних дисциплін «Право 

інтелектуальної власності», «Право промислової власності», у процесі  

підготовки відповідних навчальних й методичних комплексів та курсів.  

Положення та рекомендації даного дисертаційного дослідження були 

враховані у процесі розробки змін до законодавчих актів України у сфері 

промислової власності (акт впровадження НДІ інтелектуальної власності 

НАПрН України від 15.11.2018 р. № 255/1). Результати дисертаційного 

дослідження використовувалися у процесі здійснення експертної діяльності 

під час роботи в ДП «Український інститут промислової власності» (2012 – 

2016 роки), а також у процесі виступів сертифікованим експертом НААУ 

(2017 рік). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 
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наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу понад 230 

наукових і нормативно-правових джерел, міжнародних стандартів та 

матеріалів судової практики. Теоретичні положення і висновки сформульовані 

дисертантом особисто. Використані в дисертації ідеї, положення чи пропозиції 

інших авторів мають відповідні посилання.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та теоретичні 

висновки, на яких базується дослідження, а також рекомендації щодо 

вдосконалення національного законодавства обговорювалися на кафедрі 

інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Окремі результати дослідження були оприлюднені в доповідях на 

науково-практичних конференціях: ХІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (3–7 вересня 

2012р., м. Ялта); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (23 

вересня 2016 р., м. Київ); ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Юрисдикційна форма захисту прав, свобод та інтересів» (27 квітня 2017 р.,              

м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Людиноцентризм в 

праві: теоретико-прикладні засади» (16 травня 2017 р., м. Київ);                                       

V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України у 

сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (28 вересня 2017 р., м. Київ);                                   

VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтелектуальна 

власність: погляд з ХХІ століття» (12–14 жовтня 2017 р., м. Черкаси); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова аналітика: 

доктринальні підходи та галузеві виміри» (22 травня 2018 р., м. Київ); VІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України у 

сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, 

європейські та міжнародні виміри» (27 вересня 2018 р., м. Київ). 
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Публікації. Основні теоретичні положення і висновки дисертації 

знайшли відображення у 13 наукових публікаціях, зокрема у 7 наукових 

статтях, 6 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях України (4 з яких 

входять до міжнародних наукометричних баз), 1 – у науковому фаховому 

виданні іноземної держави, 1 – у науково-практичному виданні України, а 

також у 6 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ОФІЦІЙНИХ НАЗВ ДЕРЖАВ У 

ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРКАХ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ТА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА 

  

1.1. Значення торговельних марок як засобу індивідуалізації 

учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг та їх роль у 

національному брендингу    

 

У сучасних умовах інтеграції України до європейської спільноти та 

сприйняття її як рівноправного суб’єкта, а не об’єкта міжнародних відносин, 

одним із найважливіших кроків є створення позитивного іміджу держави. 

Адже саме імідж поряд із розвиненою економікою та міцною армією 

відноситься до тих чинників, які нині визначають місце країни у світовій 

системі міжнародних відносин. У свою чергу міжнародний образ та статус 

держави впливають на процес внутрішніх трансформацій у перехідних 

суспільствах [153, с. 13]. Оскільки міста, регіони і країни в цілому мають 

потенціал ставати не менш впливовими й капіталізованими брендами 

порівняно з Alibaba, Google, Apple, Microsoft тощо. Недаремно сучасні 

дослідження підтверджують, що країни з сильними брендами «здатні 

втілювати політику протекціонізму (підтримувати місцевого виробника), 

ефективніше розвивати власну економіку та експортувати свою продукцію; 

залучати інвестиції, туристів, і таланти; змінювати стереотипи і створювати 

власні конкурентні переваги» [113, с. 17]. 

В умовах зростаючої глобалізації й конкуренції на ринку торговельні 

марки й географічні зазначення можуть використовуватися як надзвичайно 

корисні засоби маркетингу для індивідуалізації товарів (продукції, послуг), що 

набуває все більш важливого значення для заохочення споживачів до купівлі 

товарів. Оскільки саме завдяки цим комерційним позначенням (commercial 

designation) споживач має можливість отримати інформацію про певні ознаки 
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або унікальну цінність чи якість продукту, підкреслюючи особливі 

властивості (характеристики), які відрізняють його від інших однорідних 

товарів. Окрім цього, торговельна марка дає змогу «визначити джерело 

походження товару, оскільки відомості про неї внесені до реєстру» [89, с. 135]. 

Слід зауважити, що нарівні з торговельними марками попит на певний товар 

того або іншого виробника стимулює й географічне зазначення. Це сприяє 

підвищенню вартості товару, що реалізується, якщо порівнювати його з 

аналогічними товарами, не маркованими такими позначеннями. Така ситуація 

засвідчує загальновизнаний факт, що використання комерційних позначень є 

одним із способів конкурентних дій, які надають господарюючому суб’єктові 

переваги на ринку перед контрагентами, які не мають виключних прав на такі 

засоби індивідуалізації товарів. 

Говорячи про комерційні позначення, слід наголосити, що застосування 

самого обороту «комерційне позначення» здійснюється у цій роботі у баченні, 

запропонованому у дослідженні І.В. Кривошеїної. А саме: «комерційні 

позначення не є окремими об‘єктами інтелектуальної власності, оскільки, 

перш за все, такий об‘єкт не передбачений нормами Цивільного кодексу 

України, а, по-друге, комерційне позначення слід розуміти як загальну назву 

щодо знаків, позначок чи найменувань, що використовуються в сфері 

комерційної діяльності» [47, с. 5].  Комерційні позначення є предметом 

широкого й тривалого наукового інтересу, підтвердженням чого можуть 

слугувати відповідні наукові публікації й збірники наукових статей 

(наприклад, Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми 

теорії і практики /за заг. ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького (2006) 

[103]). Представники цивільного права досить часто засоби індивідуалізації 

виокремлюють саме у поняття «комерційні позначення» (див., наприклад: 

Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин: 

монографія (2014) [149, с. 129]). Більш того, у контексті даного дослідження 

поняття позначення звужується суто до торговельної марки, що дає 



31 

 

 

можливість провести глибоке дослідження. Оскільки не менш складним й 

обсяжним мало би бути й дослідження питань щодо використання офіційних 

назв держав у комерційних найменуваннях, які також є позначеннями. На 

окрему увагу заслуговує й можливість використання офіційних назв держав у 

промислових зразках, але це однозначно виходить за межі предмету даного 

дослідження.  

Не викликає сумніву, що торговельні марки є важливою частиною 

маркетингової стратегії будь-якого бізнесу. Наголошують, що «виділяючи 

визначений товар або послугу з маси однорідних, це позначення служить 

ефективним засобом реклами та є своєрідною ознакою їх якості» [32, с. 117]. 

При цьому торговельна марка вважається унікальним об’єктом 

інтелектуальної власності, оскільки за умови правильної підтримки її 

правомірного використання вона дає своєму власнику монополію на її 

застосовування практично на необмежений час. Тому торговельні марки є 

найважливішим елементом у стратегії накопичення капіталу компанії. Проте 

чим успішніша фірма, тим вищий ризик використання її торговельної марки 

недобросовісними конкурентами, які можуть цим зашкодити іміджу компанії 

(власнику торгової марки) й отримати фінансовий прибуток. Адже 

загальновизнано, що «копіювання завдає збитки товаровиробникам, чиї товари 

та технологія стають об’єктом імітування» [129, с. 355]. У цьому сенсі 

значною мірою справедливим буде узагальнюючий висновок                         

М.Ю. Потоцького, що «причина порушень права інтелектуальної власності 

полягає в самому його існуванні, тобто в його монополізмі» [97, с. 213]. 

Компанія може довести свої права на торговельну марку і не допустити її 

використання іншими особами, лише офіційно зареєструвавши свої права. 

Відповідно, виконуючи завдання залучення споживчого попиту, торговельна 

марка та географічне зазначення є також і носієм ділової репутації 

правоволодільця, і набуває властивостей нематеріальних активів виробника, в 

деяких випадках перевершуючи за вартістю усі інші його активи.  
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Слово "бренд" (англ. Brand – клеймо, марка, враження) означає ставити, 

випалювати клеймо на чому-небудь, як, наприклад, фермери таврують своїх 

тварин. Це слово має також і скандинавське (branna – палити, випалювати), і 

норвезьке (brandr – таврувати), і шведське (brand – вогонь) коріння. Тобто 

брендинг – це процес визначення власності виготовленого товару [146; 5, 

с.114]. За визначенням Американської Асоціації Маркетингу під поняттям 

"бренд" розуміється ім'я, термін, знак, символ, дизайн, або комбінація всього 

вищезгаданого, призначена для ідентифікації товарів або послуг одного 

продавця або групи продавців, а також для відмінності товарів або послуг 

певного виробника від товарів або послуг конкурентів [204]. 

У фаховій літературі здебільшого існує згода стосовно того, що 

торговельна марка і бренд не є синонімами. Бренд трактують як «відому 

торгову марку з певною, сформованою репутацією і стійким уявленням про 

неї споживачів. Шлях від марки до бренду забезпечується саме вдалими 

стратегіями марки, яку використовує підприємство, яке виробляє та просуває 

на ринку товари і послуги» [5, с. 114]. 

Якщо розглядати складові брендингу, то однією з них виступають 

експертні бренди. Теорія брендингу, до розробки якої долучалися Саймон 

Анхольт, Сікко ван Гельдер, Кейт Дінні, визначає наступні підходи щодо 

експертних брендів. Це «ефект країни походження» (відомості про країну 

виробництва товару збільшують або зменшують бажання його придбати). 

Сюди також належить науково-технічний та креативний потенціал країни, 

асоціації з конкретними галузями формують імідж країни в даному ракурсі. 

Наприклад, «зроблено в Японії» означає високу якість та надійність у галузі 

електроніки, а «зроблено в Італії» – вишуканість та елегантність у світі моди. 

Бренди Coca-Cola та Marlboro беззаперечно асоціюються зі США, Burberry та 

Rolls-Royce – з Англією, Chanel та Dior нагадують про вишуканість та смак 

Франції, а Ferrari та Gucci – витонченість і незрівнянність Італії [8, с. 29 – 30]. 

Слід констатувати, що застосування маркування для позначення товарів 
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відоме ще з далекого минулого, коли виробники товарів поряд із відтискам, 

зазначенням імені виробника проставляли зазначення, що свідчило про 

джерело походження товару як показник гарантії високої якості. Звичайно, це 

пояснювалося тим, що виробники прагнули виділити ті специфічні 

властивості товару, які обумовлені особливостями, характерними для певної 

місцевості. Наприклад, до IV століття до н.е. відносяться позначення вин 

Греції – коринфське, карське, корсирське, наксоське, родоське, вино Чіо, а 

також наксоський мигдаль, коринфська айва, фінікійські фініки, сицилійський 

мед, десемійський оцет, пароський мармур; до періоду царювання Августа в 

Римській імперії – фалернське вино, горіхи острова Тасус, єгипетські фініки, 

галльський окорок, коринфська бронза, каррарський мармур. Джон Фолі з 

цього приводу зазначав, що «деякі з символів, вирізаних на каміннях 

усипальниць єгипетських царів, відносяться приблизно до 3200 року до н.е., і, 

як вважають, є знаками мулярів, які виготовляли кам'яні блоки, або ж знаками 

місцевості, звідки їх доставили» [137, с. 37].  

Подібні приклади можна навести і з більш пізніх історичних періодів, що 

дають уявлення про масштаби використання географічних назв: сидри 

Бретані, Нормандії, Сомерсе; бельгійське, голландське, датське, баварське 

пиво; шотландське скроні, ром Ямайки, горілка Росії; китайський, 

цейлонський, асамський, дарджеліингський чай; колумбійська, бразильська 

кава, кава Мокко Аравії й Абіссінії; кленовий сироп Квебека; рис П’ємонту, 

Камарга, Таїланду, Ірану; дині Кавайона; артишоки Бретані; трюфеля 

Перигора; туніські й іракські фініки; апельсини Іспанії, Марокко, Південної 

Африки; грейпфрути й авокадо Ізраїлю; банани з острова Мартініка і 

Канарські островів; єгипетський і македонський тютюн; шотландські вовняні 

вироби; шовкові вироби Ліона; паризькі парфуми; килими Ірану, Кавказу, 

Китаю, Туркестану і Пакистану. 

Історичні джерела надають достатньо інформації про історію розвитку 

маркування, яку воно пройшло фактично від першого поділу праці до 
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сьогодення, і свідчать про те, що хоча торговельна марка на кожному етапі 

свого становлення вважалась еталоном якості виробленої продукції та 

символом її виробників, однак завжди мала різне функціональне призначення. 

Зокрема відомо, що практика маркування товарів вручну збереглася аж до ХІХ 

сторіччя й змінилася лише завдяки тому, що швидке економічне зростання й 

промислова революція призвели до появи товарів масового виробництва. 

Даний період вважають розквітом брендингу у сучасному його розумінні. 

Його основоположниками були Вільям Проктер і Джеймс Гембл у США і лорд 

Леверхалм у Великобританії.  

Поштовхом до розвитку брендингу стало те, що відстань між виробником 

(завод, фабрика) та покупцем (населення міста) стало набагато більше. 

Виробник і покупець не могли безпосередньо спілкуватися між собою, тому 

довелося спиратися на інші засоби. Саме таким засобом й стала торговельна 

марка. Для товарів створювалися унікальні назви та певна упаковка, 

забезпечувалася однакова якість товару, і використовувалася масова 

комунікація для повідомлення людей про дану торговельну марку. Саме ці 

названі елементи – індивідуальність, якість і комунікація – до цього часу 

залишаються основними показниками брендингу [146]. 

Не дивлячись на тривалу історію маркування на українських землях 

(приклади наведено у Додатку В), в Україні лише упродовж останнього часу 

почали наголошувати на українському походженні товарів широкого вжитку, 

надаючи до того перевагу ярликам із написами латиницею. Так, говорячи про 

конструкти брендингу України, В. Богатирець, Я. Зорій вважають, що 

основою для початку кампанії з формування бренду Україна може бути 

проведення міжнародних конференцій, круглих столів і самітів, інформуючи 

про перетворення, що відбуваються в Україні. Першим етапом може стати 

розробка набору візуальних і вербальних образів, звуків, стикаючись з якими у 

свідомості іноземців буде спливати назва «Україна»: національний логотип, 

символ і слоган. На другому етапі необхідно сформувати знання торговельної 
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марки «Україна» шляхом масованої інформаційної рекламної кампанії, що 

використає розроблені на попередньому етапі символи [3]. 

Звичайно, можна погодитися з думкою, що зв'язок торговельних марок з 

певною місцевістю порівняно з географічними зазначеннями не є настільки 

причинним. Водночас цей зв'язок є важливим, адже зазначення на певну 

місцевість, що міститься у торговельній марці, «формує уявлення у тих, хто 

збирається скористатися пропозицією, із позиціюванням торговельної марки. 

Яскравим є приклад із джазовим фестивалем у Коктебелі (торговельні марки 

Koktebel Jazz Festival і «Джаз Коктебель»), який проводиться у Чорноморську 

Одеської області» [138, с. 376].  

Не менш важливим питанням є вплив торговельних марок на 

національний брендинг у цілому. Адже відомо, що на формування 

позитивного міжнародного іміджу будь-якої держави, на створення її образа-

ідеї впливає цілий ряд чинників. До них, зазвичай, відносять інвестиційний 

клімат, туристичний потенціал, соціальні характеристики, імідж керівництва 

країни. Невід’ємною складовою формування іміджу виступають й національні 

символи, зокрема всесвітньо відомі представники країни, історичні події та 

місця, зірки, бренди, торговельні марки тощо. Провідні держави світу дуже 

добре це розуміють й активно використовують наявні інструменти 

формування свого іміджу. У цьому сенсі істотне місце відводиться назвам 

держав, що включаються до позначень, а відтак, впливають на національний 

брендинг. 

Як загальновживане поняття та традиційний елемент економічного 

маркетингу, національний брендинг, тобто процес формування й просування 

на ринку бренду країни, був введений у практику й науковий обіг завдяки 

зусиллям Девіда Огілві [79] та Анхольта Саймона [155], видатних британських 

експертів у сфері брендингу. Зокрема, найвідоміший експерт із брендингу 

країн та територій у світі Анхольт Саймон (Anholt Simon) розробив методику 

так званого «шестикутнику брендингу націй» (Natiom Brand Hexagon) як 
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основи для формування довготривалого, стійкого бренда держави в 

інформаційно-комунікаційному просторі, яка зараз активно застосовує. Його 

складові відповідають наступним «кутам»: експортні бренди, внутрішня та 

зовнішня політика, інвестиції та міграція, культурні надбання, громадяни, 

туризм [229, с. 6]. Проблематика національного брендингу й міжнародного 

маркетингу територій досліджується у роботах відомих іноземних 

дослідників, зокрема К. Асплунда, С. Анхольта, Дж, Йохансена,                      

М. Кавартзиса, Ф. Котлера, Ж. Крістенсен, Дж. Лайфельда, М. Майланен,      

В.К. Райерсона, Д. Райесто, Г. Сзонді, Д. Траута, Д. Хайде, М. Хана,                 

Г. Ханкінсона, Р. Шулера та інших.  

Однак для України справедливим, на жаль, буде твердження, що 

«відсутність ефективної державної політики з формування іміджу спричинило 

парадоксальну ситуацію: лише після агресії з боку Росії Україна почала 

рішуче виходити з її тіні, демонструвати наявність власних особливостей, 

цікавих для оточуючого світу» [8, с. 25]. Відтак, і перед країною, і перед її 

урядовими органами, дипломатичними службами, неурядовими організаціями, 

культурними організаціями, багатьма спеціалістами у різних галузях та 

сферах, у тому числі й у сфері інтелектуальної власності, стоїть важливе й 

багатоаспектне завдання впливати на формування позитивного іміджу України 

як учасниці міжнародних відносин.   

Дослідження стосовно аудиту образу України як держави-нації, що 

проводилися в Україні в останні роки переважно представниками економічних 

наук й маркетингу (академіків НАНУ В. Семиноженка та В. Геєця; віце-

президента Української Ліги з PR, керівника проекту «Форум політичних  

стратегій» Д. Богуша; І. Бураківського, Т. Завгородньої, Т.Л. Нагорняк [65], 

Г.Г. Полішко [89] й ряду інших), довели слабкість таких її складових, як імідж 

влади, інформаційна політика держави та її регіонів, показники комфортності 

життя [65, с. 342]. Розуміння цих факторів має впливати на вироблення 

державної політики у формуванні позитивного іміджу держави, у тому числі 
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шляхом вдалого та продуманого брендингу. 

При цьому одним із дієвих інструментів такого впливу є брендинг націй, 

адже саме позитивний бренд держави є запорукою її економічного зростання й 

сталого розвитку, сприяє її конкурентоспроможності, зростанню інвестиційної 

привабливості тощо. Зрозуміло, що національний брендинг є глобальним 

завданням, що має визначатися на рівні стратегій й вирішуватися комплексно, 

включаючи взаємопов’язану сукупність різноманітних напрямів та етапів. До 

розуміння й завдань національного брендингу підходять із різних позицій
1
. 

Так, у широкому розумінні національний брендинг пропонують розглядати як 

«комплексний процес розроблення й реалізації стратегічних і тактичних 

ініціатив різних стейкхолдерів у системі мультиканальних внутрішніх і 

зовнішніх комунікацій, що поширюється географічно, історично та 

культурно». У вузькому – «як процес планування й упровадження 

маркетингової та дипломатичної діяльності зі стратегічного просування країни 

в глобальній економічній системі, формування та використання конкурентних 

переваг на глобальному ринку з метою створення іміджу та управління 

репутацією, щоб якнайповніше реалізувати інтереси держави» [89, с. 174]. 

Аналіз наведених позицій зокрема, рівно як і досліджень із цього напряму 

в цілому дозволяє констатувати, що питання брендингу є предметом 

економічних досліджень і практично не підіймаються на рівні юридичної 

науки. Натомість завдання, що стоять перед державою на рівні розбудови 

сталого суспільства, вимагають наявності відповідного правового 

інструментарію, який би дозволяв реалізовувати визначені стратегічні 

напрями й кроки на практиці.  

                                           

1
 У дослідженні, присвяченому визначенню місця національного брендингу у глобальній економічній 

системі, Г.Г. Полішко зауважувала, що «концептуалізація національного брендингу в руслі глобалізаційних 

трендів в сучасному форматі ґрунтується на поєднанні концепції національної ідентичності (І. Фан, Н. Канєва, 

Д. Попеску, Х. Скіннер, К. Кубакі, Ф. Сток), теорії бренд-вражень (М. Морсінг, Ж. Крістенсен, Г. Ален), 

бренд-капіталу (К. Дінні, Ф. Котлер, К. Асплунд), брендингу стейкхолдерів (Б. Мерілі, М. Урде, М. 

Каваратзис, Г. Ашворд, Г. Ханкінсон, Г. Сзонді); виявленні й обґрунтуванні ключових універсальних 

компонентів національної ідентичності (політичний вибір, якість життя, культура, уряд, бізнес-ресурси, 

товари, інвестиції, туризм, валюта, інфраструктура)» [89, с. 9]. 
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У Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженій Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015, метою якої визнано 

«впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід країни на 

провідні позиції у світі»», було визначено чотири вектори для її досягнення. У 

тому числі вектор гордості, суть якого полягає у «забезпеченні взаємної 

поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, 

культуру, науку, спорт. Україна повинна зайняти гідне місце серед провідних 

держав світу, створити належні умови життя і праці для виховання власних 

талантів, а також залучення найкращих світових спеціалістів різних галузей» 

[134]. За цим вектором передбачалося прийняття та реалізація низки програм, 

у тому числі програма популяризації України у світі та просування інтересів 

України у світовому інформаційному просторі; програма створення бренду 

«Україна»; програма розвитку інновацій; реформа державної політики у сфері 

науки та досліджень тощо. 

Так, у сфері туризму було затверджено й активно використовується бренд 

України «Ukraine – It’s all about U». Представники Мінекономіки України 

відзначають, що саме «туризм, як найяскравіший рупор у брендингу 

територій, вже має свій фундаментальний брендбук та аутентику, затверджену 

у 2013 році» [64], які будуть й надалі активно використовувати. У 2016 році 

було запущено програму по створенню брендів для кожної області України. 

10 травня 2018 року Кабінет Міністрів України підтримав єдиний бренд 

України «Ukraine NOW UA» («Україна ЗАРАЗ»), запропонований 

українською агенцією Banda в рамках роботи Комісії з питань популяризації 

України при Міністерстві інформаційної політики України, а також на основі 

пропозицій британських партнерів [136]. 

Зрозуміло, що підходи України у створенні власного бренду не є чимось 

унікальним у світі, й використовуються не лише провідними країнами світу, 

але й нашими найближчими сусідами. Наприклад, Молдова розпочала 

реалізацію стратегії брендингу у 2006 році, в її основу було закладено поняття 
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«рухомий якістю». Це поняття виникло на основі ключових особливостей 

країни, особливо завдяки її неупередженому й міжнародно-орієнтованому 

суспільству, а також її родючій географії. Для цього Міністерством економіки 

Республіки Молдова в якості національного товарного знака був 

зареєстрований  образотворчий знак: об'ємне зображення куба з назвою країни 

«Молдова» за усіма 45 класами [196]. 

Водночас у зв’язку з ухваленням на Саміті ООН зі сталого розвитку 17 

Глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, що набули 

чинності у січні 2016 року (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) [226], 

стратегічні документи України однозначно потребують актуалізації.  Саме 

тому попередні декілька років різні експертні групи присвячували зусилля 

розробці стратегічних документів на наступний період. Вдалим прикладом 

може вважатися представлений у 2017 році Проект Стратегії сталого розвитку 

України на період до 2030 року, розроблений експертами під егідою 

Представництва ООН в Україні (UNDP). Основою для розроблення Стратегії 

стали 17 глобальних Цілей сталого розвитку на період до 2030  року, Стратегія 

сталого розвитку «Україна  – 2020» та Оновлена стратегія сталого розвитку 

ЄС. Стратегія також ґрунтується на SWOT-аналізі та аналізі прогалин 

політики, законодавчих актів, програм і планів у восьми сферах діяльності: 

економіка, соціальна політика, природокористування та охорона довкілля, 

сільське господарство, енергетика, транспорт, регіональний і місцевий 

розвиток, освіта та наука [110]. Нині цей проект поданий на розгляд Верховної 

Ради України групою народних депутатів: О.А. Недаваю, А.В. Бабак,              

О.В. Співаковським, О.В. Кіршем, й пропонується до затвердження 

відповідним законом (реєстр. № 9015 від 07.08.2018 р.) [109]. Реалізація її 

положень має успішно вплинути на національний брендинг.  

Наведене вище підтверджує, що суттєвим питанням є місце, яке посідає 

безпосередньо назва країни, та визначені правові підходи щодо її захисту й 

використання у рекламній діяльності стосовно брендів суб’єктів 
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підприємництва, а також у формуванні брендингу країни, у тому числі у 

контексті експортних брендів. У цьому сенсі одним із важливих кроків на 

сучасному етапі розвитку України є приведення національного законодавства 

до європейських та міжнародних стандартів. Це стосується практично усіх 

галузей національного законодавства, зокрема й сфери інтелектуальної 

власності. Ця сфера розповсюджує свою регулюючу дію на велику кількість 

об’єктів, які набувають правової охорони відповідно до критеріїв та умов, 

визначених Цивільним кодексом України та спеціальним законодавством у 

сфері інтелектуальної власності
2
.  

Адже як відомо, велике різноманіття результатів інтелектуальної, творчої 

діяльності породжує розробку різних підходів щодо визначення критеріїв 

охороноздатності створюваних об’єктів інтелектуальної власності, набуття 

ними правової охорони. Кожний з цих об’єктів має істотні особливості, їх 

існування та правова охорона породжують чимало дискусій теоретичного та 

практичного характеру, а порушення тягнуть за собою довготривалі судові 

спори. Свідченням може бути як численні дослідження, присвячені цій 

проблематиці, зокрема Ю.О. Атаманової, Т.С. Демченко, В. А. Дозорцева, В. 

С. Дроб’язка, О. В. Дзери, О.С. Іоффе, Ю. М. Капіци, Н.С. Кузнєцової, І.Ф. 

Коваль, А.О. Кодинця, О.В. Кохановської, В.М. Крижної, Н.М. Мироненко, 

О.П. Орлюк, М.В. Паладія, О.О. Підопригори, О.А. Підопригори, М.Ю. 

Потоцького, О.П. Сергеєва, О.Д. Святоцького, О.О. Тверезенко, Г.О. 

Ульянової, О.І. Харитонової, П.М. Цибульова, Р.Б. Шишки та багатьох інших, 

так і безпосередньо практика діяльності органів державної системи правової 

охорони інтелектуальної власності, патентних повірених, судових органів.   

Крім того, на охорону об’єктів права інтелектуальної власності впливає 

те, що для них можуть запроваджуватися різні національні режими правової 

                                           

2
 Це питання було розглянуто у науковій публікації: Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону 

назв держави: правові підходи // Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. 

Випуск 8. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2017 [121, с. 375 – 379]. 
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охорони. Й процес гармонізації, який зокрема стосовно об’єктів промислової 

власності розпочався ще з кінця ХІХ сторіччя, після прийняття Паризької 

конвенції про охорону промислової власності, все ще триває. Велику роль у 

цьому відіграє Європейський Союз, який також намагається гармонізувати 

законодавство у сфері інтелектуальної власності. При цьому породжується 

чимало конфліктів, пов’язаних із правовою природою об’єктів інтелектуальної 

власності, співвідношенням суспільних та приватних інтересів, необхідністю 

захисту прав авторів та створенням доступу до інформації, попередженням 

недобросовісної конкуренції та монопольним, по суті, характером прав 

інтелектуальної власності тощо. Окреме місце у цьому посідають питання 

відповідності результатів інтелектуальної, творчої діяльності таким ніби то не 

типовим для сфери інтелектуальної власності (що оперує поняттями 

«новизна», «творчий характер», «промислова придатність», 

«індивідуальність» тощо) критеріям як «публічний порядок», «гуманність», 

«мораль». Адже недаремно проф. О.П. Орлюк підкреслює, що «інтелектуальні 

досягнення у сфері художньої літератури, мистецтва і культури в цілому 

формулюють моральні засади суспільства, його світогляд, ставлення до 

навколишнього середовища, його бачення, тобто ті засади, які ми називаємо 

людськими цінностями і які визначають духовний світ людини і суспільства» 

[81, с. 35]. 

Відповідно до ч. 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. (зі змінами)  правова охорона 

надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам 

гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не 

поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені 

цим Законом [21]. Аналогічні підходи застосовуються й щодо географічних 

зазначень. Зокрема, підставами для відмови в наданні правової охорони 
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кваліфікованому зазначенню походження товару є ситуація, коли таке 

зазначення суперечить публічному порядку, принципам гуманності та моралі 

(пп. б частини першої статті 8 Закону України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» [20]).  

Такий підхід є прямим свідченням прямого взаємозв’язку між здатністю 

людини займатися інтелектуальною, творчою діяльністю, отримувати охорону 

й захист своїх результатів, та відповідністю такої охорони гуманітарному 

розвитку суспільства та нації в цілому. У цьому сенсі слід погодитися з 

неодноразово висловлюваною думкою, що «як європейська за своєю 

цивілізаційною належністю нація України має спиратися у своєму розвитку на 

європейську людиноцентричну систему цінностей, як не раз доводила свою 

ефективність» [151, с. 201]. Адже це випливає з розуміння основ 

людиноцентричної системи цінностей, які ґрунтуються на свободі, 

справедливості, солідарності, рівності, відповідальності тощо.  

Недаремно в проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період 

до 2020 року, розробленому Секцією суспільних і гуманітарних наук 

Національної академії наук у 2012 році, зазначається, що «гуманітарний 

розвиток України є процесом удосконалення суспільства шляхом наближення 

до потреб людини в усіх сферах суспільного життя, створення умов для 

максимального розкриття творчо-продуктивного потенціалу й самореалізації 

кожної особистості відповідно до її духовних і матеріальних потреб та 

інтересів» [44]. Згадувані вище індикатори сталого розвитку, запропоновані 

ООН, лише слугують підтвердженням таких підходів й демонструють їх 

сталість.  

Окрім гуманітарного розвитку України в контексті даного дослідження 

доцільно згадати й інноваційну складову. За даними Глобального 

інноваційного індексу 2018 (Global Innovation Index 2018. Energizing the World 

with Innovation) Україна посіла 43 місце (для порівняння: у 2017 році – 50 

місце, у 2016 – 56 місце), зайнявши при цьому перше місце серед 30 країн з 
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низьким і середнім рівнем доходу [186]. Прямий взаємозв’язок між 

інноваційним розвитком держави та її привабливістю для інвестора 

обумовлює підвищення ролі інтелектуальної власності. Адже саме її 

показники впливають на відповідні коефіцієнти, що враховуються світовими 

інноваційними індикаторами. 

Говорячи про роботу над брендингом держави у контексті 

інтелектуальної власності, слід встановити співвідношення державної 

символіки та права інтелектуальної власності в цілому та торговельних марок 

зокрема. Адже недаремно фахівці звертають увагу на зацікавленість 

підприємців використовувати у своїй діяльності державну та місцеву 

символіку (герби, гімни, зображення чи назви історичних пам’яток), назви 

населених пунктів, а також офіційну назву держави [48, с. 124]. Всесвітня 

організація інтелектуальної власності (надалі – ВОІВ) зауважує на те, що 

оскільки товарні знаки, а особливо колективні та сертифікаційні знаки, 

передають певні цінності або якості продуктів, для яких вони реєструються і 

використовуються, то вони також мають потенціал, що сприяє здійсненню 

стратегії національного брендингу, якщо цей брендинг заснований на тих же 

самих цінностях та ідеях [188]. Розробка національного брендингу не рідко 

розглядається як складова при розробці національних стратегій з 

інтелектуальної власності, які поєднуються з відповідними економічними, 

інноваційними, культурними стратегіями тощо.  

У цьому сенсі важливим є розуміння того, що назви країн можуть нарівні 

з іншими виступати  елементом суверенітету держави або доброго імені чи 

репутації країн. Це випливає з питання, чи  мають країни право на своє ім’я? 

Якщо відповідь на це питання ствердна, то тоді включення назви країни до 

торговельної марки може вплинути не лише на те, що така реєстрація може 

стати причиною введення в оману, але й на те, що приватна особа набуде 

монопольного права, яке позбавляє країну власного імені. У протилежному 

випадку сприйняття торговельної марки, що містить назву країни, має 
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оцінюватися через призму кожного конкретного випадку. У такому разі 

виникає додаткове питання про те, який саме об’єкт має належати країни – 

лише офіційна назва країни, чи також різні варіанти цієї назви, чи її короткі 

форми, варіанти перекладу або зменшувальні назви?  Відтак, далеко не усі є 

прихильниками позиції, що назва країни має розглядатися в якості одного з 

основоположних елементів доброго імені чи репутації країни. При тому, що в 

цілому підтримується позиція, що країна має і повинна керувати своєю 

репутацією і своїм добрим ім'ям. У тому числі й у випадках, обумовлених 

можливістю використання назв країни. Хоча й вважається, що основою для 

вирішення цього питання має бути конституція відповідної країни. Оскільки 

саме у конституції має бути розв’язано питання, чи наділяється державний 

орган правом управляти репутацією або добрим ім'ям країни. Або навпаки, 

конституція дає лише можливість державним органам не дозволяти вводити 

споживачів у оману і обманювати їх.  

На наш погляд, відповідь на питання щодо використання назв держав має 

розглядатися як невід’ємний елемент суверенітету держави або доброго імені 

чи репутації країн. Оскільки реєстрація приватними власниками назв 

суверенних держав або національно значущих географічних назв веде до 

монополізації загальних активів такими приватними зацікавленими колами. 

Зрозуміло, що незаконне привласнення національних активів має негативні 

наслідки. Адже компанії у певній країні позбавляються можливості 

використовувати назву своєї країни для просування своїх товарів або послуг 

на ринку, а репутації країни може бути завдано збитків в результаті дій 

власників таких зареєстрованих знаків. Однак, як вбачається, зазначені 

питання потребують уніфікації на рівні міжнародних підходів (про що 

йтиметься у наступному параграфі).  

При цьому слід констатувати, що розуміння ролі засобів індивідуалізації 

для просування національного брендингу на рівні ВОІВ було підтверджено 

багаторічною дослідницькою й експертною діяльністю у цьому напрямі, 
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зокрема у процесі реалізації проектів:  

- Про роль інтелектуальної власності, зокрема, товарних знаків та 

географічних зазначень у створенні, розвитку та зміцненні національного 

бренду (2009 – 2012 рр.); 

- Інтелектуальна власність і товарний брендинг в цілях розвитку ділової 

активності в країнах, що розвиваються і найменш розвинених країн (2010 – 

2013 рр.). 

Визначаючи роль засобів індивідуалізації у національному брендингу, 

було визначено наступну кореляцію: країна, що має національні бренди з 

високою репутацією, має перевагу в конкурентній боротьбі на внутрішніх, 

регіональних і світових ринках.  

Відтак, Управління ВОІВ у деяких країнах Європи та Азії (DCEA) 

запропонувало для розробки національної стратегії інтелектуальної власності 

інструмент, який досліджує способи використання товарних знаків та 

географічних зазначень як частину всебічної та узгодженої стратегії 

національного брендингу, та ідентифікує взаємовигідні спільні дії між 

індивідуальними брендами товарів і великим національним брендом, які 

виділяють країну, її товари та послуги від інших, передають відомості про 

якість і, таким чином, розвивають споживчі переваги і лояльність як країни, 

так і її товарів і послуг. Саме ці позиції були відображені у підготовленому 

Постійним комітетом з питань законодавства про торговельні марки, 

промислові зразки та географічні зазначення (Standing Committee on the Law of 

Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications) у документі 

«Information on Cases and Case Studies Relevant to the Protection of Names of 

States and on Nation Branding Scheme», представленому на двадцять сьомій 

сесії у Женеві 18 – 21 вересня 2012 р. (SCT/27/5, п. 41 [188]). Слід відзначити, 

що згаданий Інструмент національного брендингу був отриманий внаслідок 

емпіричного досвіду, отриманого 33 державами, які знаходяться в рамках 
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мандата DCEA
3
. У тому числі шляхом опитування національних відомств із 

інтелектуальної власності, проведення декількох дослідницьких місій, 

міжрегіональних заходів з питань національного брендингу тощо.  

Було доведено, що для успіху ініціатив в області національного 

брендингу потрібна культура інтелектуальної власності, що включає наявність 

чітких правових рамок, ефективної охорони інтелектуальної власності та 

розуміння її комерційної та економічної цінності, а також співпрацю урядових 

установ із виробниками приватного сектору. Підкреслено, що ініціативи в 

області національного брендингу можуть бути збудовані з урахуванням 

об'єктивних особливостей країни, таких як її географічне положення, її 

соціальна і культурна історія або існуюча репутація її якоюсь особливою 

технологією. Крім цього, не менш важливо, щоб національний брендинг 

відповідав очікуванням користувачів і залишав позитивне враження. Що 

стосується брендингу товарів і послуг, то товарні знаки і географічні 

зазначення хоча й являють приклад форм інтелектуальної власності, що 

відрізняються між собою, однак в цілому сприяють як створенню бренду, так і 

зміцненню один одного. Спроби зв'язати такі бренди товарів і послуг із 

національним брендом країни виявляться найбільш успішними, якщо 

відповідний товар або послуга якимось чином матиме чи відображатиме 

характерну особливість країни. 

Повертаючись до питання щодо державної символіки та інтелектуальної 

власності, маємо зазначити наступне. Вихідним, базовим документом для 

розгляду цього питання через призму права, як зазначалося вище, виступає 

конституція. Статтею 20 Конституції України закріплено, що державними 

символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і 

                                           
3
 33 держави, які знаходяться в рамках мандата DCEA, складаються з 17 держав Центральної Європи і 

Балтії, (а саме, Албанії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, 

Латвії, Литви, Чорногорії, Польщі, Республіки Молдова, Румунії , Сербії, Словаччини, Словенії і колишньої 

югославської Республіки Македонія); держав Центральної Азії, Східної Європи та Кавказу (Вірменії, 

Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Російської Федерації, Таджикистану, 

Туркменістану, України та Узбекистану); і п'яти середземноморських держав (Кіпру, Греції, Ізраїлю, Мальти 

та Туреччини) (Nation Branding in Countries in Transition. WIPO, Publication year: 2012 [196]). 
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Державний Гімн України [45]. Державний Прапор України – стяг із двох 

рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Великий 

Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного 

Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не 

менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради 

України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак 

Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України). У 

свою чергу Державний Гімн України – національний гімн на музику               

М. Вербицького із словами, затвердженими законом, що приймається не менш 

як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України [45].  

Відповідно до п. 4 ч. 2 статті 92 Конституції України, «виключно 

законами України встановлюються порядок використання і захисту державних 

символів» [45]. Опис державних символів України та порядок їх використання 

встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від 

конституційного складу Верховної Ради України. 

Водночас на даний момент в Україні діє лише Закон «Про Державний 

Гімн України». Щодо Державного прапора існує тільки постанова Верховної 

Ради України «Про Державний прапор України» від 28 січня 1992 року           

№ 2067-XII [91], яка, водночас, не визначає порядок його використання. Хоча 

слід зазначити, що у лютому 2016 році Верховною Радою України була 

прийнята постанова № 964-VІІІ, якою був прийнятий за основу проект Закону 

України «Про Державний Прапор України» (реєстр. № 3334) [93], поданий 

Кабінетом Міністрів України. Водночас допоки зазначений закон так і не 

прийнятий. Щодо державного герба України (малий герб України – тризуб), то 

у цьому напрямі діє  постанова Верховної Ради України «Про Державний герб 

України» від 19 лютого 1992 року № 2137-XII, у п. 2 якої зазначено, що 

«зображення Державного герба України поміщується на печатках органів 

державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках 

поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних 
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установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, 

затвердженого пунктом 1 цієї Постанови» [92]. 

Цілком зрозуміло, що жоден із державних символів України не може бути 

об’єктом приватної, зокрема, інтелектуальної власності. Водночас це не 

означає, що національна символіка не може використовуватися у процесі 

брендингу країни. Спеціальне законодавство України у сфері інтелектуальної 

власності (наприклад, згадуваний вже вище Закон України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг») містить норми щодо використання державної 

символіки, які відповідають нормам Конституції. Так, державні символи як 

такі не можуть бути зареєстровані в якості торговельних марок. Винятком з 

цього може бути отримання дозволу компетентного органу, визначеного 

національним законодавством (у даному разі Законом України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг»).  

Застосування таких підходів є логічним. Адже саме торговельна марка 

виступає тим позначенням, що здатне виключно своїм зовнішнім виглядом 

привертати увагу споживачів. Саме торговельна марка створює для споживача 

можливість виокремлювати свої товари від аналогічних виробів конкурентів. 

Не даремно відзначають, що «виконуючи роль символу та гарантії якості 

виготовленого продукту, торговельна марка стає популярною серед 

споживачів, набуваючи достатньо високої цінності» [74]. Враховуючи, що вже 

у 2017 році у світі налічувалося більш як 39 млн діючих реєстрацій 

торговельних марок (12,4 млн із них припадають на один лише Китай; за ним 

слідують США (2,1 млн реєстрацій), Японія (1,9 млн), Індія (1,3 млн) і 

Мексика (1,1 млн) (World Intellectual Property Indicators [234]), намагання 

отримати будь-яку перевагу перед конкурентами є зрозумілим. Адже у 

промислово розвинених країнах маркується від 60 до 80 % виробів, що 

виробляються підприємствами в умовах конкурентної боротьби [118, с. 283]. 

Кожного року кількість торговельних марок зростає майже на мільйон. Так, за 

даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності приріст заявок на 
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торговельні марки лише за 2016 рік (6 997 600) порівняно з 2015 роком (6 013 

200) становив 16,4 % [234]
4
.  

Торговельні марки можуть здійснювати вплив на формування 

національного брендингу в цілому та брендингу національних компаній 

зокрема. Але цілком зрозуміло, що торговельна марка не є тотожною поняттю 

бренда. Зазначене питання достатньо розкрито у фаховій літературі. Із цього 

приводу доречно послатися на позицію О.А. Рассомахіної, яка у відмежуванні 

торговельної марки і бренду з юридичних позицій звертає увагу на наступні 

характеристики: «1) торговельна марка – це позначення, яке є лише основою 

бренда; 2) для торговельної марки не мають суттєвого значення такі 

властивості позначення, як певний рівень відомості серед споживачів та 

якість, як основа здобуття репутації; 3) торговельна марка – це лише один із 

різновидів нематеріальних активів підприємства, які можуть стати основою 

бренда, вона має просту структуру; 4) обсяг правової охорони торговельної 

марки обмежується самим позначенням; 5) торговельна марка може стати 

брендом за умови ефективного використання усіх видів активів підприємства» 

[114, с. 222]. 

Враховуючи наявні тенденції, споживач своє ставлення до товарів і 

послуг асоціацією, перш за все, саме з торговельною маркою. Оскільки саме 

вона найчастіше за будь-які інші елементи зображується на всіх товарах, які 

належать бренду. Саме торговельна марка з’являється в рекламних матеріалах. 

Відтак, торговельна марка, яка може асоціюватися із назвою держави, 

автоматично набуває конкурентних переваг. На користь цьому слугують самі 

                                           
4
 Найбільше число заявок – близько 3,7 млн за сумою класів – отримано відомством Китаю; за ним 

слідують США (545 587), Японія (451 320), Відомство інтелектуальної власності Європейського союзу (369 

970) та Індія (313 623). Серед п'яти провідних відомств впевнене річне зростання продемонстрували Китай (+ 

30,8 %), Японія (+ 30,8 %) та Індія (+ 8,3 %). У першій двадцятці динамічні темпи зростання також відзначено 

у відомствах Сполученого Королівства (+ 19,1 %) і В'єтнаму (+ 21,1 %). Порівняно висока частка заявок на 

отримання охорони за межами рідних країн відзначена серед заявників зі Швейцарії (77 %), США (46 %), 

Німеччини (45 %), Нідерландів (44 %) і Швеції (42 %). Для порівняння: близько 95% всіх заявок, отриманих 

від китайських заявників, були подані в Китаї і лише 5 % – для отримання охорони за кордоном. При цьому з 

2016 року 10,5 % всіх світових заявок на реєстрацію торговельним марок були подані в сфері реклами і 

ділового управління; за ними слідують такі області, як комп'ютерна техніка, програмне забезпечення та 

апаратура (6,9 %), освіту і дозвілля (5,8 %) і одяг (5,7 %) [234]. 



50 

 

 

функції та суть цього засобу індивідуалізації. Адже серед таких функцій 

виділяють індивідуалізуючу (розрізняльну), рекламну (комунікативну), 

ідентифікуючу (гарантійну), що виконуються торговельними марками 

одночасно та постійно, адже являють собою систему [52, с. 3, 9]. Слід 

погодитися з думкою, що «виконуючи роль символу та гарантії якості 

виготовленого продукту, торговельна марка стає популярною серед 

споживачів, набуваючи досить високої цінності» [142, с. 900], що тягне за 

собою необхідність правової охорони даного комерційного позначення. Адже 

недаремно ще Г.Ф. Шершеневич зауважував, що «споживачі, оцінивши якість 

товарів певного походження, звичайно, будуть відшуковувати їх між іншими 

за відмітною торговельною маркою. Чим більшим є попит на цей товар, тим 

більшою є спокуса для інших торговців скористатись такою торговельною 

маркою, ввести публіку в оману і відтягти частину споживачів до себе. Такою 

дією порушується: а) інтерес публіки, якщо під підробленим знаком їй 

пропонується товар гіршої якості; б) інтерес покупця, який вперше встановив 

репутацію товару» [148, с. 179]. 

У фаховій літературі торговельні марки визначають як: 

«створене творчою інтелектуальною працею позначення чи комбінація 

позначень для вирізнення товарів (послуг) однієї особи від аналогічних за 

призначенням товарів (послуг) іншої особи з використанням засобів 

криптографії, слів, цифр, зображень, кольорів, звуків, голографії тощо»        

(Л.Д. Романадзе) [117, с. 7]; 

«будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні 

для вирізнення товарів та послуг, що виробляються та надаються однією 

особою, від товарів та послуг, що виробляються та надаються іншими 

особами» (Академічний курс з інтелектуальної власності, за ред. О.П. Орлюк) 

[100, с. 367]; 

«символічне позначення, що слугує індивідуалізації товарів і виробників, 

дозволяє відокремлювати товари і послуги конкретного підприємства від 
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інших» (М.К. Галянтич) [73, с. 805]; 

«засіб індивідуалізації результатів господарської діяльності суб’єктів 

господарювання за допомогою використання певних символів, здатних 

викликати у споживача певні асоціації з особою товаровиробника, або особою, 

яка надає послуги» (О.Ю. Кашинцева) [36, с. 6];    

«позначення, що використовуються в установленому порядку 

підприємствами та організаціями для позначення певних видів товарів 

(послуг) з метою їх реклами та відмінності від однорідних товарів (послуг) 

інших підприємств» (В.М. Сергєєв ) [90, с. 23]; 

«один із засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і 

послуг поряд із комерційними найменуваннями та географічними 

зазначеннями, які є позначеннями чи комбінаціями позначень, які не вводять в 

оману споживачів та придатні для ідентифікації юридичних осіб –  

підприємців, товарів, послуг чи походження товарів з географічного місця, де 

їх характеристики в значній мірі співвідносяться з географічним 

походженням» (А.О. Кодинець) [38, с. 5]; 

«комерційне позначення, що використовується як елемент іміджу, 

позиціювання себе порівняно з іншими виробниками аналогічних товарів і 

послуг, формування ділової репутації» (О.В. Піхурець) [138, с. 374]; 

«умовне позначення, своєрідний символ, що помічається на товарі, його 

упаковці, в супровідній документації» (О.М. Мельник) [59, с. 206] тощо.  

Як відзначають, у міжнародному приватному праві під торговельною 

маркою розуміється «будь-яке позначення (словесне, зображувальне, об’ємне, 

комбіноване тощо), за допомогою якого товари чи послуги однієї особи 

відрізняються від товарів чи послуг інших осіб» [117, с. 63].  

Проблеми торговельних марок досліджувалися у багатьох наукових 

дослідженнях, у тому числі Г.О. Андрощука [1, 4, 104], Т.С. Демченко [12, 13, 

14], В.О. Жарова [16, 25], В.І. Жукова [138], Ю.М. Капіци [33, 34, 35],        

О.Ю. Кашинцевої [36, 37], О.А. Кодинця [38, 84], І.Ю. Кожарської [39, 40, 41], 
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Т.М. Малиновської [56], О.М. Мельник [57, 58, 59], Н.М. Мироненко [99],      

А. Міндрул [16], О.А. Підопригори [101], О.О. Підопригори [88],                   

Л.Д. Романадзе [117], Я.О. Іолкіна [30] та інших, як у контексті національного, 

так і міжнародного правового регулювання, шляхів гармонізації, розкривалися 

через призму функціонального призначення, змістовного наповнення, 

різноманітних класифікацій тощо. Відносячись до об’єктів промислової 

власності, торговельні марки, тим не менше, мають певні особливості. У 

фаховій літературі звертається увага на те, що охорона інтересів власників 

виключних прав на торговельні марки «заснована на дещо інших принципах, 

ніж охорона прав власників патентів. Законодавство не розглядає названі 

об’єкти як результат творчої діяльності і не визнає за їх конкретними авторами 

якихось особливих прав» [28, с. 27]. Наголошують й на проміжному становищі 

засобів торговельних марок як засобів індивідуалізації між авторським та 

патентним правом [139, с. 147].  

При цьому аналіз численних праць дозволяє визнати, що питання 

визначення впливу торговельних марок на брендинг країни так і не знайшло 

належного розкриття на рівні фахових досліджень. Певні аспекти щодо 

визначення прав авторів, які створили об’єкт, за результатами конкурсу 

визнаний гербом чи гімном, розглядалися у публікації Л. Максимової, 

присвяченій використанню державних символів та знаків [55, с. 42-44]. У 

свою чергу Т. Макаришева підіймала у своїй статті проблему імітації 

державної символіки та розглядала підстави для відхилення заявки [54, с. 40-

42]. Пізніше В. Крижна, розглядаючи особливості використання назв 

населених пунктів, державної та місцевої символіки в правових засобах 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, зазначала на 

наявності потреби розробити спеціальний нормативний акт, який регулював 

би питання комерційного використання назв населених пунктів [48, с. 124]. 

Однак не менш складна ситуація виникла й у правовому вимірі щодо 

питання закріплення самої категорії «торговельна марка» на законодавчому 
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рівні Адже сучасне розуміння такого поняття з’явилося лише наприкінці XIX 

сторіччя. Зокрема, у правовій доктрині досі поширеним є термін «товарний 

знак» (який вживається й на позначення знака обслуговування), а також 

нормативно закріплені терміни «торговельна марка», «знак для товарів і 

послуг». Окрім того, у законодавстві фігурують терміни «товарний знак», 

«торговий знак», «логотип», у засобах масової інформації застосовується 

поняття «торгова марка» й усім відомий термін «бренд», який також часто 

використовується як синонім торговельної марки.  

В оригінальному тексті Паризької конвенції про охорону промислової 

власності, підписаному у 1883 році [87], згадувалися фабрична чи торгова 

марки. На теренах України, як у законодавстві, так і у правовій доктрині 

початку та середини минулого сторіччя цей термін нерідко вживався та 

перекладався «товарний знак» стосовно підприємств, що виробляють товарну 

продукцію, і «знак обслуговування» стосовно організацій, які не займаються 

безпосередньо виробництвом товарів. Пізніше здебільшого завжди,  коли мова 

йшла про товарні знаки, малося на увазі, що основні положення і вимоги, які 

застосовуються до них, поширюються і на знаки обслуговування. Надалі такий 

переклад був застосований до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків та Протоколу до Мадридської угоди, до Угоди про торговельні аспекти 

прав на інтелектуальну власність, хоча в оригінальному тексті мова йде про 

«торгові марки». Разом із тим тексти Першої Директиви Ради ЄС від 

21.12.1988 р. та Регламенту Ради ЄС від 20.12.1993 р. перекладалися вже із 

застосуванням терміну «торговельна марка». 

Саме тому в ряді національних законів й донині використовується термін 

«знаки» (Німеччина, Угорщина, Італія) або «товарні знаки» (Росія, Білорусь, 

Польща), в інших – «торговельні знаки» (Франція, Бельгія, Нідерланди). У той 

же час термін «торговельні марки» (trade marks), як згадано вище, закріплений 

у ряді міжнародних угод і англомовній правовій літературі [25; 33; 104]. Так, 

за Законом США поняття торговельної марки (trademark) включає будь-яке 



54 

 

 

слово (word), назву (name), символ (symbol), девіз (device) або їх комбінацію, 

які використовуються особою або які особа має добропорядні наміри (bona 

fide) використовувати в комерції та подає заявку на реєстрацію в «Основному 

реєстрі”, встановленому цим Законом, для ідентифікації і виокремлення її 

товарів, включаючи унікальний продукт (unique product), від виготовлених або 

проданих іншими особами і для зазначення джерела цих товарів, навіть якщо 

це джерело невідоме» [11, с. 40; 19; 117, с. 23-24]. Водночас  світова спільнота, 

як зазначалося вище, стосовно знаків, якими позначають товари, часто  

використовує термін «товарний знак» [28, с. 86; 38, с. 5-6]. У цілому ж 

зазначимо, що питання термінології неодноразово виступало предметом 

наукових досліджень, відтак відпрацьовано належну аргументацію щодо 

доцільності використання в національному законодавстві тієї чи іншої 

термінології.  

У даному дослідженні терміни «торговельна марка», «товарний знак», 

«знак для товарів і послуг» вживатимуться як синоніми. Саме такий підхід 

дозволить уникнути, по-перше, термінологічної колізії у законодавстві, а по-

друге, дасть можливість оперувати різною термінологією, прийнятою у 

правовій доктрині та національному, європейському й міжнародному 

законодавстві, як такою, що означає одне й те ж саме явище.  

Оскільки, фактично, після прийняття ЦК України від 16 січня 2003 р., що 

набув чинності з 1 січня 2004 р., поняття «торговельна марка» в українському 

законодавстві стало синонімом поняття «знак для товарів і послуг» [144, 

с. 128]. У ч. 1 статті 492 ЦК України закріплено, що «торговельною маркою 

може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які 

придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) 

однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими 

особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, 

зображувальні елементи, комбінації кольорів» [143]. У цьому сенсі роль ЦК 

України є визначальною, адже недаремно проф. Н.С. Кузнєцова підкреслює, 
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що «саме нормами Цивільного кодексу України повинні встановлюватися 

найбільш принципові положення щодо інтелектуальних прав, система яких 

також має бути закріплена саме в ЦК України» [50, с. 380]. А проф.               

О.В. Кохановська визначає єдність вітчизняних цивілістів «у необхідності 

врегулювання найбільш важливих відносин права інтелектуальної власності, 

перш за все на рівнів ЦК України, але з можливістю залишити регулювання 

ряду відносин у нормах спеціального законодавства, яке має формуватися з 

урахуванням норм ЦК України» [46, с. 81].  

У свою чергу поняття знаку у контексті Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг» – це «позначення, за яким товари і послуги 

одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб» (абз. 4 статті 1) [21]. 

При цьому торговельна марка не є позначенням, яке існує відокремлено. 

Позначення торговельної марки має застосовуватися відносно товарів 

(предметів) або послуг (процесів). У даному випадку поняття «товар» можна 

визначити відповідно до Закону України «Про захист економічної 

конкуренції» як «будь-який предмет господарського обороту, в тому числі 

продукція, роботи, послуги...» (стаття 1) [22]. 

Згідно з ч. 2 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка 

комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у 

тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та 

комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Водночас 

після внесення змін до статті 5 згідно із Законом № 317-VIII від 09.04.2015 р. 

об’єктом знака не можуть бути імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні 

посади у комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), 

вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або 

автономних радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком 

української науки та культури), працювали у радянських органах державної 

безпеки, назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік та 
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похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії, 

встановленням радянської влади на території України або в окремих 

адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті [21]. 

Слід зазначити, що наявну понад десятиріччя у національному 

законодавстві колізію щодо назви даного об’єкту нині запропоновано 

розв’язати у проекті Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав 

інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного 

управління сферою інтелектуальної власності» (реєстр. № 9088 від 

17.09.2018р.), шляхом використання і в Цивільному кодексі України, і 

безпосередньо в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» однієї назви «торговельна марка». Відтак, запропоновано нову назву 

спеціального закону, а саме Закон України «Про охорону прав на торговельні 

марки». Під торговельними марками запропоновано розглядати «позначення, 

за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших 

осіб» (ч. 5 проекту [108]).  

Однак не дивлячись на термінологічні розбіжності, суть, розуміння й 

загальні підходи до підстав правової охорони зазначених засобів 

індивідуалізації є ідентичними. І не дивлячись на поважний вік, торговельні 

марки виконують свою функцію фіксації зв'язку між товаром і виробником, 

що знаходить підтвердження як в актах національного законодавства, так і у 

відповідних міжнародних актах. Підтвердженням слугують положення 

Паризької конвенції про промислову власність (20 березня 1883 р.) [87], 

Мадридської угоди про знаки (14 квітня 1891 р.) [51], Мадридського 

протоколу (27 червня 1989 р.) [112] із наступними змінами та інших актів, 

згадуваних у наступних параграфах роботи.  

Як видно із наведених вище положень, зазначені підходи знайшли 

закріплення у чинному національному законодавстві в частині визначення 
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того, які комерційні позначення можуть охоронятися як торговельні марки, в 

чому полягає їх призначення тощо. Наведені підходи мають бути враховані 

при визначенні питання про можливість чи доцільність включення у 

торговельні марки офіційних назв держав.  

 

1.2. Міжнародно-правові підходи стосовно охорони офіційних назв 

держав та внесення їх до позначень  

 

Поширення міжнародної торгівлі і випадків неправомірного 

використання зазначення дійсного походження товару становили передумову 

підписання низки міжнародних конвенцій і угод у галузі охорони засобів 

індивідуалізації, з метою сприяння уніфікації правової охорони зазначень у 

світі. Історичний екскурс дозволяє підтримати висловлену у фаховій 

літературі загальну позицію, що уніфікація правової охорони торговельних 

марок розпочалася в Європі з прийняттям Паризької конвенції з охорони 

промислової власності. Паризька конвенція про охорону промислової 

власності була прийнята 20 березня 1883 року й переглянута у Брюсселі 14 

грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у 

Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 

1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р., набула чинності для України 25 грудня 

1991р. Статтею 1(2) Паризької конвенції до переліку об’єктів промислової 

власності було включено, окрім об’єктів патентного права, також товарні 

знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про 

походження чи найменування місця походження, а також припинення 

недобросовісної конкуренції [87]. 

Відповідно до статті 6ter (1)(а) Паризької конвенції країни Союзу 

домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та забороняти 

шляхом відповідних заходів використання без дозволу компетентних органів 

як товарних знаків чи як елементів цих знаків гербів, прапорів та інших 



58 

 

 

державних емблем країн Союзу, а також будь-яке наслідування цьому з точки 

зору геральдики [87]. У той же час громадяни кожної країни, які мають дозвіл 

використовувати державні емблеми, можуть користуватися ними навіть за 

наявності їх подібності з такими ж знаками іншої країни. Держави – учасниці 

Паризького союзу зобов‘язані відмовляти в реєстрації таких знаків, які 

використовують або імітують державні символи (герби, прапори) та інші 

державні емблеми, які підпадають під її регулювання. Це положення 

забороняє реєстрацію та використання державної символіки як знаків або як 

елементів знаків без дозволу компетентного органу відповідної держави на 

таке використання. 

Слід зауважити, що сфера регулювання нормами Паризької конвенції 

відносин по використанню державної символіки не обмежується лише 

об’єктами інтелектуальної власності. Так, у статті 6ter (9) закріплено обов’язок 

країн Союзу забороняти використання у торгівлі державних гербів інших 

країн Союзу за відсутності на це дозволу, якщо таке використання може 

ввести в оману щодо походження продукту. Метою зазначеної статті 

Паризької конвенції є надання відповідної правової охорони державним 

символам (гербам, прапорам) та іншим державним емблемам, офіційним 

знакам і клеймам контролю, введеним державами-учасницями Паризького 

союзу, а також гербам, прапорам, емблемам, скороченим та повним 

найменуванням міжнародних міжурядових організацій, членами яких є одна 

або декілька держав – учасників Паризького союзу (Article 6ter of the Paris 

Convention: Legal and Administrative Aspects, October 14, 2005 [157]). 

Стаття 6ter Паризької конвенції застосовується до всіх держав-учасниць 

Паризької конвенції, а також членів Світової організації торгівлі, незалежно 

від того, чи є вони учасниками Паризької конвенції чи ні, в силу статті 2.1 

Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності [87]. 

Відповідно до статті 6ter Паризької конвенції для застосування положень 

статті 6ter Паризької конвенції країни Паризького союзу повинні сповіщати 
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через Міжнародне бюро ВОІВ перелік емблем і знаків держав, а також 

емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових 

організацій, які вони бажають в подальшому охороняти в повному обсязі чи з 

деякими обмеженнями відповідно до цієї статті.  

Причиною такої заборони є те, що недозволене використання державної 

символіки є посяганням на суверенні права відповідної держави. Крім того, 

таке використання державного символу особою, яка не має до нього 

відношення або відповідного дозволу, може ввести споживача в оману щодо 

походження товарів, для яких він використовується. При цьому не має 

значення, щодо яких товарів чи послуг здійснюється таке використання. 

Відповідно до статті 6ter (3)(а) Паризької конвенції для застосування 

положень статті 6ter Паризької конвенції країни Паризького союзу повинні 

сповіщати через Міжнародне бюро ВОІВ перелік емблем і знаків держав, а 

також емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових 

організацій, які вони бажають в подальшому охороняти в повному обсязі чи з 

деякими обмеженнями відповідно до цієї статті. Зазначені відомості 

Міжнародне бюро ВОІВ повідомляє країнам-учасницям Паризької конвенції 

та членам СОТ, які не є учасниками цієї Конвенції, та розміщує в базі даних 

ВОІВ “SIXTER” за веб-адресою: http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/. 

Однак Паризька конвенція не є єдиним міжнародним актом у царині 

досліджуваних відносин. Так, міжнародна реєстрація торговельних марок була 

запроваджена на підставі Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків 1891 року та пізніше – Мадридського протоколу до Угоди 1989 року. 

Зокрема, Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 

1891 року, переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у  Вашингтоні 2 червня 

1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 

червня 1957 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р., 

набула чинності для України 25 грудня 1991 р. Статтею 5 (1) Мадридської 

угоди, що стосується відмови в охороні національними відомствами, 
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передбачено, що «в країнах, де законодавство це передбачає, відомства, 

проінформовані Міжнародним бюро про реєстрацію знака чи заяви про 

поширення охорони відповідно до статті 3 ter, мають право заявити, що 

охорона не може бути надана цьому знаку на їх території. Така відмова може 

бути зроблена лише на умовах, які відповідно до Паризької конвенції про 

охорону промислової власності застосовуються до знака, заявленого для 

національної реєстрації» [51]. Подібні підходи закріплено й у статті 5 

«Відмова в охороні і визнання міжнародної реєстрації недійсною у відношенні 

деяких Договірних сторін» Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну 

реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р., до якого Україна 

приєдналася згідно з Законом № 1763-III від 01.06.2000 р. [112].  

 Істотне місце серед міжнародних джерел посідає й Ніццька угода про 

Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (надалі – 

Ніццька угода), підписана 15 червня 1957 р. (переглянута у Стокгольмі 14 

липня 1967 р., у Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р.) [76]. 

Адже реєстрація торговельних марок здійснюється саме відповідно до 

Міжнародного класифікатору товарів і послуг. Станом на 1 січня 2018 року 

учасницями Ніццької угоди було 84 країни. Україна приєдналася до Ніццької 

угоди у 2000 році, згідно із Законом України «Про приєднання України до 

Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації 

знаків» від 1 червня 2000 року N 1762-III [24]. Нині у світі застосовується 11 

редакція МКТП версії 2017 року, до якої були внесені зміни та поправки на 

виконання рішень 27-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу, що відбулася 

1 – 5 травня 2017 року у м. Женева (Швейцарська Конфедерація). Наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України введено в дію МКТП 

(11-2018) у перекладі українською мовою [62]. 

У 1967 р. Об’єднаним міжнародним бюро з захисту інтелектуальної 

власності (BIRPI), яке у подальшому було реорганізоване у Всесвітню 

організацію інтелектуальної власності, був прийнятий Модельний закон для 
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країн, що розвиваються, щодо марок, фірмових найменувань та актів 

недобросовісної конкуренції. Модельний закон визначав фірмове 

найменування (trade name) як найменування або зазначення, що ідентифікує 

підприємство фізичної або юридичної особи. Положеннями Модельного 

закону було заборонено використання найменування або зазначення, якщо 

воно як таке або у зв’язку з використанням суперечить суспільній моралі або 

публічному порядку та, зокрема, може привести в оману торговельні кола або 

публіку щодо суті підприємства, позначеного таким найменуванням [195]. 

Окрім цього, 27 жовтня 1994 р. у Женеві був підписаний Договір про 

закони щодо товарних знаків (Договір TLT), що набув чинності з 1 вересня 

1996 р. 13 жовтня 1995 р. Договір TLT був ратифікований Україною [15]. 

Метою його прийняття стала гармонізація та узгодження національних 

процедур реєстрації міжнародних торговельних марок. Аналізуючи 

положення Договору TLT, доцільно підтримати позиції Ю.Є. Атаманової,     

Л.Д. Романадзе, які звертають увагу на те, що «на відміну від попередніх 

міжнародних актів, які передбачають введення загальних міжнародних 

процедур для створення умов та забезпечення охорони торговельних марок, 

Договір TLT уніфікував положення внутрішніх нормативних актів країн – 

його учасниць щодо реєстрації торговельних марок, спростив її проходження в 

різних державах заявниками та зняв деякі спірні моменти» [2, с. 40; 117, с. 75]. 

Водночас слід зауважити, що положення Договору TLT поширюються не на 

усі торговельні марки. Так, його норми не застосовуються до топографічних 

знаків і торговельних марок, які складаються не із позначень (звукові, нюхові, 

колективні, сертифікаційні та гарантійні). Натомість, об’єктом регулювання 

для сторін-учасниць Договору виступають торговельні марки, які складаються 

із візуальних та об’ємних позначень [101, с. 556]. 

Цей Договір вже у 2006 році був замінений Сінгапурським договором про 

право на торговельні марки (ратифікований в Україні у 2009 році) [128]. 

Договором було встановлено правило, відповідно до якого жодна Договірна 
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сторона не може вимагати щодо заявки протягом усього періоду її розгляду 

виконання певних умов, а також зазначення того, що заявник здійснює 

промислову чи торговельну діяльність, надання відповідних доказів, 

зазначення того, що заявник здійснює діяльність, яка відповідає товарам 

та/або послугам, вказаним у заявці, а також надання відповідних доказів. 

Іншими словами, законодавство України не може висувати як обов’язкову 

умову для реєстрації знака здійснення заявником (серед іншого фізичною 

особою) виробничої чи торговельної діяльності. 

Серед джерел міжнародного права у досліджуваній сфері слід згадати й 

Віденську угоду про заснування міжнародної класифікації зображувальних 

елементів торговельних марок, підписану 12 червня 1973 р. у Відні на 

Дипломатичній конференції, що була прийнята у розвиток Паризької 

конвенції про охорону промислової власності та набула чинності 9 серпня 

1985 р. Нею був заснований спеціальний Союз, який застосовує загальну 

класифікацію зображувальних елементів торговельних марок [7]. Україна 

приєдналася до угоди згідно Закону України «Про приєднання України до 

Віденської угоди про заснування Міжнародної класифікації зображувальних 

елементів знаків» від 18 лютого 2009 р. № 1000-VI [23]. 

Окреме місце серед міжнародних актів у сфері регулювання відносин 

щодо позначень посідає  Найробський договір про охорону Олімпійського 

символу від 26 вересня 1981 року [66], до якого Україна приєдналася з 13 

березня 1998 р. [135]. За Найробським договором будь-яка держава-учасниця 

зобов'язана відмовляти в реєстрації або визнавати недійсною реєстрацію як 

знак і забороняти шляхом відповідних заходів використання в якості знака або 

іншого позначення в комерційних цілях будь-якого позначення, що 

складається з олімпійського символу або містить цей символ в такому вигляді, 

як зазначено в Статуті Міжнародного олімпійського комітету, крім тих 

випадків, коли на це є дозвіл Міжнародної олімпійського комітету. Договором 

було встановлено й винятки із загального правила.  
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У межах діяльності Світової організації торгівлі діє Угода про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода TRIPS) від 15 

квітня 1994 р. [133]. Зміни до Угоди TRIPS були внесені згідно Протоколу від 

06.12.2005 р., прийнятого Законом від 03.02.2016 р., що набув чинності з 

23.01.2017 р. Відповідно до статті 15(1) Угоди TRIPS «будь-яке позначення 

або сполучення позначень, за допомогою яких можна відрізнити товари або 

послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, 

являють собою товарний знак. Такі позначення, зокрема, слова, включаючи 

власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи та комбінації кольорів, а 

також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстровані 

як товарні знаки» [133]. Угода TRIPS надає можливість державам-членам 

відмовляти в реєстрації товарних знаків на інших підставах за умови, що вони 

не суперечитимуть положенням Паризької конвенції. Угодою закріплюється 

право Членів запровадити реєстрацію в залежності від розрізнювальної 

здатності, що набувається завдяки  використанню; вимагати як умову 

реєстрації, щоб позначення сприймалися візуально. 

Однак у контексті даного дослідження цікавість являють саме 

міжнародно-правові підходи в частині надання правової охорони офіційним 

назвам держав та внесенню їх до позначень. У цьому сенсі слід констатувати, 

що вже близько сорока років на міжнародному рівні ряд держав, особливо  

невеликих чи тих, що розвиваються, періодично висловлюють занепокоєння 

щодо відсутності розроблених єдиних принципів чи стандартів у частині 

офіційної охорони назв держав, у тому числі з позицій внесення їх до 

позначень. Закладені на сьогодні засади охорони у Паризькій конвенції про 

охорону промислової власності розглядають як такі, що не відповідають 

викликам сучасності. Звідси періодично на різних рівнях обговорюється 

питання щодо розширення сфери застосування статті 6ter Паризької конвенції 

для охорони назв держав шляхом включення таких назв до спеціальної 

категорії позначень, що охороняються. Адже нині до цієї категорії відносяться 
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лише герби, прапори, інші державні емблеми, офіційні знаки та клейма, які 

повинні охоронятися або визнаватися недійсними в якості товарних знаків.  

Водночас допоки усі намагання як на рівні Паризької асамблеї, так і на 

рівні ВОІВ залишаються безрезультатними. У той же час про роль цього 

питання для ВОІВ свідчить те, що до нього періодично повертаються вже 

протягом більш як десятиліття. У річній доповіді Генерального директора 

Асамблеям ВОІВ 2017 (Report of the Director General to the 2017 [207, с. 23]) у 

частині опису діяльності Постійного комітету із законодавства в області 

товарних знаків, промислових зразків та географічних зазначень вкотре 

звертається увага на те, що у Комітеті активно обговорюється питання 

охорони назв держав
5
.  

Як відомо, ВОІВ є спеціалізованою установою ООН, статус якої випливає 

зі статті 57 Статуту ООН та вказує на «широку міжнародну відповідальність, 

міжурядовий характер, діяльність у соціально-економічній і гуманітарній 

галузях» [147, с. 305]. У свою чергу Постійний комітет із законодавства в 

області товарних знаків, промислових зразків та географічних зазначень (далі 

– ПКТЗ, Комітет) був створений у 1998 році й був покликаний слугувати 

форумом для обговорення проблем, полегшенню координації та винесенню 

загальних рекомендацій стосовно прогресивного розвитку міжнародного 

права в галузі торговельних марок. Адже ще у 80-х роках минулого сторіччя 

були висловлені пропозиції переглянути Паризьку конвенцію, зокрема задля 

розширення статті 6ter (щодо охорони назв держав) за рахунок додаткового 

положення, яке б дозволяло застосовувати формулювання: «так само, як і 

офіційні назви держав країн-членів Союзу». Необхідність внесення цих змін 

саме до Паризької конвенції обумовлюється тим, що й досі даний документ 

залишається універсальною міжнародною угодою в галузі охорони 

                                           

5
 Дана проблематика знайшла відображення у науковій статті: Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно 

охорони офіційних назв держав і внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності. 

2017. № 6 [125, с. 87 – 96]. 
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промислової власності, «яка донині впливає на формування міжнародних в 

цілому та європейських зокрема стандартів у сфері промислової власності» 

[84, с. 361]. Але запропоновані вище пропозиції не отримали потрібної 

підтримки через відмову декількох країн-членів. Сталося це більш як сорок 

років тому, коли  мали місце зовсім інші міжнародні тенденції розвитку ринку 

та економіки.  

Наразі ж розширення ринків та поглиблення зв’язків між країнами, 

зумовлені світовою глобалізацією, призводять до стрімкого розповсюдження 

товарів і послуг у світі. Значною мірою цьому слугує розширення СОТ та 

регіональних об’єднань, серед яких для України найбільше значення має, 

зрозуміло, Європейський Союз з його системою стандартів, що склалися у 

сфері правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, у 

статті 3(2) Директиві № 2008/95/ЄС Європейського Парламенту і Ради 2008/95 

«Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та 

знаків обслуговування» було закріплено перелік підстав відмови у реєстрації 

торговельних марок або визнання недійсною, у тому числі якщо марка 

включає «символи, емблеми, герби, інші, ніж передбачені статтею 6ter 

Паризької конвенції, та які становлять суспільний інтерес, якщо згоду на їх 

реєстрацію не було надано відповідним органом згідно з законодавством 

держави-члена» [178]. При цьому, враховуючи «факультативний характер» 

даного припису, як на це звертають увагу у фаховій літературі [105, с. 295], 

зрозуміло, що держави вільні у своєму розсуді щодо включення даних підстав 

до національного законодавства.  

Слід зазначити, що аналіз практики національних відомств з 

інтелектуальної власності дозволяє виокремити два основних підходи щодо 

включення назви країни до товарного знаку. У першому випадку до назв країн 

відносяться як до особливої категорії знаків, які по суті своїй можуть не 

підлягати реєстрації в якості товарних знаків. Це можна пояснити, зокрема 

тим, що в цих юрисдикціях назви країн вважаються елементами суверенітету 
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держави, який сам по собі потребує захисту. У другому випадку до назв країн 

ставляться так само, як до будь-яких інших географічних зазначень. Вони не 

підлягають реєстрації, оскільки вони не мають розрізняльної здатності або 

вважаються описовими або вводять в оману. Як правило, головним 

міркуванням, яким керуються, приймаючи рішення про те, чи можна 

реєструвати назву країни в якості знака, є сприйняття знака споживачем. 

Однак у будь-якому разі питання щодо включення офіційних назв держав 

до позначень зазвичай розглядаються допоки на рівні національних 

законодавств. Хоча сьогодні вже не викликає заперечень розуміння, що це 

питання потребує вирішення саме на міжнародному рівні. Й підтвердженням 

цьому можуть бути як підходи окремих країн у частині досліджуваної 

проблеми, так і аналіз діяльності ВОІВ із цього питання. Адже у світі 

спостерігається тенденція, коли країни поступово починають відмовлятися від 

реєстрації торговельних марок, що включають назви держави. В якості 

прикладу можна навести Туреччину, в якій до перегляду Керівних принципів 

роботи Відомства з інтелектуальної власності (що мало місце в листопаді 2011 

року) назви країн могли реєструватися в якості товарних знаків, якщо заявник 

отримував дозвіл компетентних органів [218, с. 4-5]. Натомість зі зміною 

політики, що відбулася, реєструвати назви країн в якості товарних знаків у 

Туреччині не уявляється можливим. 

У США згідно із загальним правом географічні терміни та описові знаки 

не підпадають під захист законодавства про товарні знаки. Свого часу 

Статутом, який передував Закону Ленхама, заборонялося використання будь-

яких знаків, що мали географічний сенс. Натомість у Законі Ленхама (Закон   

№ 15 Конгресу США) заборона стосувалася тільки тих знаків, які «початково» 

були географічними (15 U.S.C.A., § 1052(e)). Артур Р. Міллер й Майкл            

Х. Дейвіс із цього приводу наголошують, що «значна різниця в акцентах 

зробила географічні вирази правомірними, за винятком тих випадків, коли 

географічне значення перевищувало всі інші значення. Заборона використання 
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географічних знаків є лише варіацією заборони використання описових 

знаків» [63, с. 198].  

Свого часу Генеральна Асамблея ВОІВ у ході осінньої сесії 2002 року 

відзначила високий рівень підтримки рекомендацій Постійного комітету по 

законодавству в області товарних знаків, промислових зразків та географічних 

зазначень (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications, SCT) (далі – ПКТЗ). Останнім за результатами 

спеціальних сесій, проведених у грудні 2001 р. й травні 2002 р., було прийнято 

Звіт (Second Special Session on the Report of the Second WIPO Internet Domain 

Name Process, SCT/S2/8 [210]), в якому було рекомендовано забезпечити 

охорону назв країн від реєстрації або використання особами, жодним чином не 

пов'язаними з державними органами відповідних країн. Рекомендаціями було 

визначено наступні  принципи щодо охорони назв країн: 

(і) охоронюваними назвами країн є назви країн, перераховані в 

Термінологічному бюлетені назв країн Організації Об'єднаних Націй, а також 

в стандарті ISO 3166-1 (двобуквені і трьохбуквені коди); 

(іi) охороні підлягають як повні або офіційні назви, так і короткі назви 

країн; 

(іii) предметом охорони є точні назви і – з метою охоплення варіантів 

назв, що вводять в оману, – колишні назви країн, широко поширені назви, 

переклади і транслітерації назв, а також короткі назви та назви, що 

вживаються в якості прикметника; 

(іv) кожна назва країни підлягає охороні на її офіційній мові (мовах) та 

шести офіційних мовах Організації Об'єднаних Націй [210]. 

Що стосується національно значущих географічних назв, то цією 

пропозицією також передбачена їх охорона, головним чином, на основі 

існуючих переліків, а саме:  

(і) переліку ISO 3166-2 для регіонів;  

(іi) переліку місць, які є частиною культурної і природної спадщини 
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(Перелік всесвітньої спадщини) і є об'єктом Конвенції про охорону всесвітньої 

культурної і природної спадщини;  

(іii) назви столиць країн, перерахованих в бюлетені Організації 

Об'єднаних Націй, також підлягають охороні як національно значущі назви 

[210]. 

Пізніше ПКТЗ на своїх поточних сесіях із 2009 по 2018 роки продовжив 

розгляд робочих документів, присвячених охороні назв країн від реєстрації та 

використання в якості товарних знаків (див. документи SCT/22/4, SCT/23/4, 

SCT/24/2, SCT/24/6, SCT/25/4, SCT/27/5, SCT/29/5, SCT/30/4, SCT/31/4, 

SCT/31/5, SCT/32/2, SCT/34/2 SCT/37/3 REV, SCT/39/8 REV тощо [217]).  

Так, у 2009 році на 21-й сесії Постійного комітету ВОІВ (м. Женева, 22 – 

26 червня 2009 року) делегація Ямайки запропонувала відродити та 

переглянути пропозицію, висловлену ще у 80-х роках минулого сторіччя. 

Ямайці на власному прикладі запропонували охороняти не лише офіційні 

назви держав, але й похідні від них, наприклад «Jamaica» = «Jah-mey-ka». І цей 

підхід цілком обґрунтований та заслуговує на підтримку. У своїх пропозиціях 

Делегація Ямайки виходила з розуміння, що «підхід до цього питання повинен 

бути цілісним і враховувати всі політичні, соціально-економічні та правові 

наслідки, оскільки це питання має прямий вплив на стійкий розвиток та 

економічне виживання держав. Імплементація окресленої норми є досить 

важливою, адже очевидно, що в разі неспроможності охороняти назви країн, є 

велика імовірність переходу їх до непатентованих або родових назв. 

Наслідками цього може бути не тільки приватне зловживання, але й 

унеможливлення країни охороняти свою інтелектуальну власність у цілому, 

особливо в третіх (інших) країнах» [217]. При цьому зрозуміло, що економіка 

маленьких країн напряму пов’язана з використанням назви країни. Відповідно, 

несанкціоноване її використання в усьому світі спричиняє значні втрати через 

неконтрольований потік. Для великих країн такий негативний вплив не буде 

настільки відчутним, але це не означає, що його немає.  
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Узявши до уваги пропозиції ямайської делегації, Комітет наказав 

Секретаріату підготувати проект Опитування щодо охорони офіційних назв 

держав країн-членів Союзу. Опитування також повинно було охопити питання 

оманливості географічного зазначення. Таке Опитування було підготовлене й 

вже на 22-й сесії запропоноване до розгляду. Після численних обговорень 

Комітет запропонував Секретаріату переглянути Опитування та врахувати в 

ньому зауваження, надані країнами-членами Союзу. На 23-й сесії деякі 

делегати та представники країн-спостерігачів також надали свої пропозиції 

щодо Опитування, у зв’язку з чим Комітет повернув Опитування Секретаріату 

для підготовки остаточної версії та ознайомлення з нею всіх країн-членів з 

можливістю надати власні коментарі
6
.  

На своїй 25-й сесії, що відбулася через рік, наприкінці І кварталу 2011 

року в Женеві, Комітет розглянув проект довідкового документа, що базувався 

на відповідях на Опитування 72 країн-членів.  Наступного 2012 року на 27-й 

сесії Комітет уже традиційно повернувся до питання охорони назв держав і 

представив документ, в якому була зібрана інформація про випадки та 

тематичні дослідження щодо охорони назв держав, а також нові процедури 

національного брендінгу, надані вісьмома членами Комітету. На 29-й сесії 

Комітет попросив Секретаріат переглянути проект довідкового документа з 

урахуванням наданих досліджень. А вже на 30-й сесії Комітет постановив, що 

робота над питанням охорони назв держав буде продовжуватися, і 

                                           
6
 Наразі було отримано такі результати. У 2/3 із 72 отриманих відповідей (61,1 % щодо товарів і 63,9 % 

щодо послуг) зазначено, що назва держави, зазвичай, не підлягає реєстрації як товарний знак. Половина 

респондентів (51,8 %) вказали на деякі винятки. Найбільш поширеним з них є дозвіл, виданий компетентним 

органом відповідної держави. Але в деяких відповідях зазначалося, що навіть за наявності такого дозволу 

треба звертати увагу на інші можливі підстави для відмови в реєстрації. Майже в усіх відповідях (95,9 % щодо 

товарів і 95,5 % щодо послуг) виключається можливість реєстрації назви держави в разі, коли використання 

такої назви може розглядатись як описове щодо місця походження товару та/чи послуги. Більше того, високий 

відсоток респондентів (80,5 %) наполягають на тому, щоб під час розгляду питання, чи буде включення до 

позначення назви держави підставою для відмови в реєстрації, брати до уваги потенційну можливість 

введення споживача в оману щодо походження товарів і/чи послуг. І практично повністю виключається 

можливість (98,5 % відповідей) реєстрації назв держав, якщо використання позначення може вводити в оману 

споживача щодо місця походження товару та/чи послуги. Переважна більшість (94,1 % респондентів) 

зазначає, що виключається можливість реєстрації, якщо позначення не має розрізняльної здатності. Крім того, 

опитування показало, що в деяких юрисдикціях (37,3 % щодо товарів і 31,8 % щодо послуг) виключається 

можливість реєстрації назв держав як торговельних марок з інших причин, не згаданих в опитуванні [217]. 
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запропонував усім делегаціям надати Секретаріату письмові пропозиції.  

На 31-ій сесії ПКТЗ (17 – 21 березня 2014 р.) делегація Ямайки надала 

власний Проект спільної рекомендації щодо положень про охорону назв 

держав. Проект складався з 10 статей і містив, окрім визначень, також 

процедури та підстави, якими потрібно керуватися у вирішенні питання 

охороноспроможності позначення, до якого включено назву держави. Зокрема, 

пунктом VI статті 1 Проекту було визначено, що термін «назва держави» 

включає офіційну назву, коротку назву, формальну назву, історичну назву або 

вимовляння, міжнародний код, стандартне скорочення й прикметники, похідні 

від будь-якої з назв країн-членів. Статтею 6 Проекту передбачено підстави для 

відмови в реєстрації позначення, яке включає в себе назву держави, а саме: 

«коли позначення розглядається як описове стосовно походження товарів і 

послуг, щодо яких подано заявку, навіть якщо воно складається «не тільки» з 

назви держави;  коли використання назви держави може розглядатися як таке, 

що може ввести в оману, оманливе або неправдиве стосовно походження 

товарів та/або послуг, навіть якщо до позначення включено інші елементи, що 

точно вказують на походження продукції; у випадку порушення громадського 

порядку або моралі відповідно до визначень чинного законодавства країни-

члена; дія іншого національного закону, який пропонує охорону sui generis або 

per se назв держав» [203]. Із вищеперерахованого очевидно, що Проектом 

передбачався розширений погляд на питання охорони назв держав. Наведені 

положення засвідчують також, що Проектом було враховано обговорювану 

сукупність підходів щодо розуміння, що є офіційною назвою держави. Однак  

зазначений Проект так і не набув необхідної підтримки.  

На 34-ій сесії (16 – 18 листопада 2015 р.) ПКТЗ прийняв Переглянутий 

довідковий документ з охорони назв країн від реєстрації та використання в 

якості товарних знаків (SCT/34/2 Prov.2) для його використання в якості 

довідкового документа, а також прийняв рішення про його публікацію  

Секретаріатом в серії документів WIPO/STrad/INF/7. 
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Серед підсумкових висновків, викладених у The Protection of Country 

Names Against Registration and Use as Trademarks (November 23, 2015), стало 

визнання наступного: «існує цілий ряд способів охорони назв країн на різних 

етапах до і після реєстрації товарного знаку. Якщо національні закони 

передбачають підстави, які, незалежно від їх інтерпретації, можуть не 

допустити до реєстрації знаки, що представляють собою назви країн або 

містять такі назви, то ці підстави є доречними не тільки тоді, коли відповідне 

відомство оцінює заявку на реєстрацію ex officio. Звісно ж, що треті сторони 

також можуть скористатися щонайменше одним із описаних способів для 

того, щоб  виходячи з відповідної підстави заявити, що знак, який складається 

з назви країни або містить таку назва, не повинен бути зареєстрований або не 

повинен був бути зареєстрованим» (п. 86) [221]. Фактично, до назв країн 

можна застосовувати загальні підстави для відмови в реєстрації знаків, у яких 

немає розпізнавальних характеристик, які мають описовий характер, 

суперечать громадському порядку, вводять в оману, обманюють або дають 

неправдиву інформацію. Також у Документі підкреслювалося, що «норми і 

заходи охорони назв країн визначені не тільки по відношенню до реєстрації 

товарних знаків, але і в більш широкому плані у сферах торгівлі й комунікації. 

Використання назв країн як важливої частини ідентифікаторів національного 

брендингу наголошує на необхідності захищати такі назви від неправомірного 

використання та сприяти їх конструктивному застосуванню у ході реалізації 

стратегій національного брендингу на благо забезпечення більш широкої 

національної спільноти» (п. 88) [221]. У цілому у вищезгаданому 

Підсумковому документі на підставі аналізу національних законодавств було 

запропоновано узагальнені підходи щодо виключень реєстрації назв держав як 

товарних знаків.    

Зрозуміло, що реєстрація товарних знаків у державах заснована на 

формальній заявці, яка подається до національного або регіонального органу з 

реєстрації товарних знаків. Як і будь-яке інше позначення, заявлене для 
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реєстрації як товарний знак, позначення, що складається з назви держави або 

що включає її, розглядається компетентним органом з точки зору формальних 

вимог і вимог по суті. Відповідно, охоплення розгляду національними 

відомствами з інтелектуальної власності і, зокрема, характер можливих 

підстав для відмови в реєстрації, за якими відбувається розгляд або які можуть 

бути висунуті в ході процедури заперечення, розрізняються залежно від 

чинного законодавства. При цьому аналіз національного законодавства 

дозволив узагальнити на рівні ПКТЗ  наступні підстави
7
:  

(a) Як правило, такий знак не підлягає реєстрації.  

Даний підхід передбачає абсолютну заборону на реєстрацію товарних 

знаків, що складаються з назв країн або містять їх, за винятком випадків, коли 

заявник пред'являє доказ отримання дозволу відповідних органів. У 

відповідних положеннях зазвичай забезпечується охорона назв країн 

незалежно від того, чи володіє реєстрований знак описовими властивостями і 

вводить він в оману громадськість. Деякі країни вважають, що навіть за 

наявності дозволу товарний знак повинен розглядатися з точки зору інших 

підстав для відмови, передбачених у національному законодавстві, як, 

наприклад, відсутність розрізняльного характеру або невідповідність нормам 

державної політики або моралі. Як правило, в національному законодавстві 

немає посилань на офіційний список назв країн, і лише в рідкісних випадках 

закон додатково обумовлює, чи поширюється охорона тільки на офіційні 

назви або на загальноприйняті назви держав і скорочені варіанти таких назв 

[221].  

Зазначений підхід із певною інтерпретацією застосовується у Сербії, 

Албанії, Ірані, Омані, Бангладеші, Камбоджі. В Антигуа і Барбуди, Аргентині, 

Білорусі, Чилі, Китаї, Коста-Ріці, Еквадорі, Грузії, Україні в національних 

                                           
7
 Наведення можливих підстав для відмови в реєстрації товарного знаку здійснюється з урахуванням 

документу: Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications: 1) The 

Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks. November 23, 2015. WIPO/STrad/INF/7 

[221]. 
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законодавствах підстава для відмови поширює поняття державної емблеми на 

назви країн і в деяких випадках на короткі назви та абревіатури таких назв.  

(b) Такий знак не підлягає реєстрації, якщо вважається, що він не володіє 

розпізнавальним характером.  

Оскільки основна функція товарного знаку – розрізняти товари або 

послуги одного підприємства від товарів або послуг іншого підприємства, 

відсутність розрізняльної здатності у ТЗ не дозволяє йому здійснювати свою 

базову функцію, і в реєстрації заявки зазвичай відмовляють. Тому логічно, що 

переважна більшість відповідей на Запитальник (94,1 %) вказує на те, що 

виключається реєстрація назв держав як ТЗ, якщо вони не мають 

розпізнавального характеру [221]. 

(c) Такий знак не підлягає реєстрації, якщо він вважається описовим.  

Для отримання охорони товарний знак повинен носити розпізнавальний 

характер, а один з критеріїв такого характеру – це відсутність яких би то не 

було описових властивостей. До цієї підстави для відмови відомства вдаються 

в ході розгляду, покликаного визначити, чи використовуються знаки, які 

пропонуються до реєстрації, для позначення характеристик товарів або послуг 

і, серед іншого, місця їх походження. Як зазначає ПКТЗ, це найпоширеніша 

підстава для відмови, на основі якої розглядається питання про те, чи 

підлягають назви країн реєстрації в якості товарного знаку, оскільки 

суспільство зацікавлене у тому, аби такі вказівки могли використовуватися 

будь-якими торговцями з метою надання інформації про товари або послуги, 

що пропонуються або продаються [221].  

Саме тому в деяких юрисдикціях реєстрація та використання знаків, що 

складаються з географічних назв, заборонені в принципі (Венесуела), а в 

деяких використовується термінологія статті 6-quinquies (2) Паризької 

конвенції; відповідно, не допускаються до реєстрації в якості товарних знаків 

позначення, які можуть використовуватися в торгівлі для позначення 

географічного походження продуктів або послуг (Ямайка, Барбадос, Велика 
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Британія, Болгарія, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Словакія, ЄС в цілому 

(стаття 7(1)(c) Регламенту (ЄC) № 207/2009 від 26 лютого 2009 про товарні 

знаки [175]).     

(d) Такий знак не підлягає реєстрації, якщо позначення вважається 

таким, що вводить в оману.  

Товарні знаки, що складаються з назв країн або містять хімічні речовини, 

можуть не тільки мати описовий характер, але й вводити людей в оману щодо 

походження продуктів і послуг. Введення в оману щодо місця походження 

продуктів чи послуг може призвести до відмови в реєстрації товарного знаку, 

якщо в дійсності продукти або послуги ніяк не пов'язані з назвою країни. 

Водночас ПКТЗ звертає увагу на те, що «різниця між термінами «введення в 

оману», «обман» і «помилкова інформація» чітко не визначена, і якоюсь 

мірою ці терміни перетинаються, відтак той чи інший випадок можна 

класифікувати і як введення в оману, і як обман, і як неправдиву інформацію» 

[221]. 

Відповідно до законодавства ряду країн (Канада, Мексика, Болгарія, 

Бразилія) географічні назви і назви, а також їх скорочені варіанти не можуть 

бути зареєстровані як товарні знаки, якщо такі вказівки можуть вводити 

споживачів в оману або створювати змішування відносно продуктів або 

послуг. При цьому формулювання положень національних законів, що 

відносяться до введення в оману і ймовірності виникнення змішування, не 

завжди є одноманітними. Прикладами можуть бути як положення статті 

7(1)(g) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р.; так і 

відповідні норми законодавства про товарні знаки Великобританії, Марокко, 

Франції. Крім того, у Директиві Європейської Ради 2008/95/ЄС вказано, що 

товарні знаки не підлягають реєстрації, якщо вони «вводять в оману 

громадськість, зокрема, щодо сутності, якості або географічного походження 

товарів чи послуг» [178]. Відомства ряду країн (зокрема України, Польщі) 

використовують міжнародні стандарти ISO 3166 і стандарт ВОІВ ST.3 для 
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визначення офіційних назв держав. 

 (e) Такий знак не підлягає реєстрації, якщо позначення вважається 

неправильним.  

Позначення, що описують або вказують на географічне походження, є 

помилковими або невірними щодо продукту, який не походить з описуваного 

або зазначеного району. Відповіді на Запитальник показали, що у більш ніж ¾ 

усіх випадків (77,3 % у випадку товарів і 76,6 % у випадку  послуг) виключена 

реєстрація назв держав в якості товарного знаку, якщо вони можуть вважатися 

невірними стосовно походженням продуктів і/або послуг, щодо яких потрібна 

реєстрація товарного знаку [221].  

(f) Такий знак не підлягає реєстрації з інших причин.  

Назва держави може бути виключена з реєстрації, серед іншого, за 

наступних причин: заявлений товарний знак значною мірою є ідентичним або 

схожим з раніше зареєстрованим товарним знаком; існує ймовірність 

змішування з існуючими позначеннями; мова йде про звичну назву, 

використовувану у процесі торгівлі; є ознаки несумлінності; назва держави є 

родовим терміном; назва держави увійшла у повсякденне використання в 

сучасній мові або в чесній і укоріненій торговій практиці; або якщо раніше 

зареєстрований товарний знак, що також складається з назви держави, набуває 

розпізнавальний характер шляхом використання [221]. 

Значна увага у Переглянутому довідковому документі відводилася й 

процедурним питанням, пов’язаним із заявками, що складаються з назв держав 

або містять їх. Водночас наявність цього документу також не призвела до 

прийняття кінцевої позиції ВОІВ.  

Відтак, на 37-ій сесії (27 – 30 березня 2017 р.) й 38-ій сесії (30 жовтня – 2 

листопада 2017 р.) ПКТЗ розглянув вкотре питання щодо охорони назв країн 

від реєстрації і використання в якості товарних знаків. Питання було 

розглянуто через призму процедур, підходів і можливих областей збігу 



76 

 

 

позицій, завдяки аналізу коментарів членів ПКТЗ
8
. Проведений аналіз 

коментарів держав-членів ПКТЗ дозволив виявити можливі області збігу по 

шести позиціях
9
, а саме: 

№ 1 – Можлива область збігу позицій щодо поняття «назва країни».  

Принаймні для цілей експертизи знаків, якщо інше не передбачено 

чинним законодавством, поняття «назва країни» може охоплювати: офіційну 

або офіційно визнану назву держави, загальноприйняту назву, переклад або 

транслітерацію цієї назви, коротку назву держави, а також назву, яку 

використовують в скороченій формі й в якості прикметника. 

При цьому слід враховувати, що у багатьох національних правових 

системах назви країн не є окремим або особливим різновидом знака. Ці назви 

скоріше підпадають під ширшу категорію географічних термінів, які можуть 

розглядатися або як такі, що володіють розпізнавальною здатністю і, отже, 

підлягають реєстрації в якості товарного знака, або як такі, що не володіють 

вказаною здатністю і не підлягають реєстрації. 

Наприклад, закон Бразилії про промислову власність (№ 9.279 / 1996) не 

містить визначення назви країн. Однак Керівництво Національного інституту 

промислової власності (INPI) по товарних знаках встановлює чітку відмінність 

у тлумаченні офіційних назв країн і прикметників, що вказують на державну 

                                           
8
 До підготовки наявної редакції даного аналізу було залучено коментарі та приклади національного 

законодавства та національної практики таких держав-членів ПКТЗ як: Аргентина, Білорусь, Канада, 

Колумбія, Коста-Ріка, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Перу, Філіппіни, 

Польща, Португалія, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Таджикистан, Україна, 

Сполучені Штати Америки, Узбекистан, Австрія, Бенін, Бразилія, Бурунді, Конго, Хорватія, Ісландія, Італія, 

Казахстан, Лесото, Литва, Нідерланди, Норвегія, Російська Федерація, Таїланд і Сполучене Королівство. 

Також відомості були надані Африканської організацією інтелектуальної власності (АОІС) і наступними 

спостерігачами: Асоціацією по товарних знаках Європейських співтовариств (ECTA), Японською асоціацією 

патентних повірених (JPAA) і організацією MARQUES – Європейською асоціацією власників товарних 

знаків. 
9
 При характеристиці областей збігу використовуються:  

- положення документів Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications: 1) Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks: Practices, 

Approaches and Possible Areas of Convergence – Comments by Members. Thirty-Seventh Session, Geneva, March 

27 to 30, 2017. SCT/37/3 REV [222]; 2) Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks: 

Practices, Approaches and Possible Areas of Convergence – Analysis of the Comments by Members. Thirty-Eight 

Session Geneva, October 30 to November 2, 2017. SCT/38/2 [223]; 

- анкети держав – членів ПКТЗ, надані ВОІВ [168]. 
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приналежність. Хоча назви держав та їх варіації потенційно можуть бути 

зареєстровані (якщо тільки вони не є такими, що вводять в оману або 

описовими), прикметники, що стосуються державної приналежності, зазвичай 

вважаються такими, що не володіють позовною силою, оскільки вони 

характеризують походження товарів або послуг [156].  

У Франції згідно з національним законодавством про товарні знаки назви 

країн не становлять  якусь окрему категорію. Вони є різновидом географічних 

термінів, на реєстрацію яких, як і будь-якого іншого найменування, можна 

законно подати заявку за умови, що вони мають розрізняльну здатність. 

Стосовно назв країн у французькій системі також дотримуються цього 

принципу за умови, що термін не є описовим і не вводить в оману. По суті, в 

національній практиці враховуються всі варіанти, запропоновані в можливої 

області збігу позицій № 1. Однак охорона цих різних варіантів не носить 

автоматичного або системного характеру [208]. Зазначені питання 

регулюються статтею L 711  Кодексу інтелектуальної власності (CPI). Так, 

стаття L 711.1 CPI прямо передбачає, що географічні назви можуть бути 

зареєстровані як знаки: «Товарний знак (...) - це знак, здатний до графічного 

представлення, який служить для розрізняння товарів чи послуг (...)», 

«Зокрема, може скластися такий знак: (а) найменування всіх форм, таких як 

[...] географічні назви [...]» [184]. У частині визначення розрізняльної здатності 

та недопущення обману досліджується питання поєднання назви суб'єкта з 

терміном Франція / французька (стаття L 711-2 (b) CPI [184]).  

«Назви країн» не становлять окремої категорії і за національним 

законодавством Німеччини. Вони є одним із видів вказівок географічного 

походження. Як правило, таким вказівкам відмовляється в реєстрації, оскільки 

вони лише описують місце походження товарів і послуг і мають слабку 

розпізнавальну здатність. Однак Німеччина підтримує визначення того, що 

вважається назвою країни, дане у можливій області збігу позицій № 1 [185]. 

Натомість згідно зі статтею 123 пункт 3 (a) Закону № 4072/2012 Греції, 
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частина ІІI про товарні знаки, назви держав не можуть реєструватися в якості 

знаків. На практиці ця заборона поширюється не тільки на офіційну або 

офіційно визнану назву держави, але також на загальновизнану назву, 

переклад, транслітерацію такої назви, а також на скорочену назву. Ця 

національна норма є однозначною, їй відповідає й практика національної 

експертизи [187].  

Не однозначно сприймається й підхід щодо поширення при проведенні 

експертизи поняття «назва країни» на переклади і транслітерації назв країн, а 

також їх скорочених форм. Прихильники такої позиції вважають, що 

включення необхідне у тому випадку, коли відомство має справу з заявками на 

різних мовах. Натомість опоненти посилаються на те, що експерти відомств 

навряд чи можуть бути знайомими з зазначеними варіантами. Що стосується 

назв у скороченій формі, то було запропоновано звернутися до стандарту        

№ 3166 Міжнародної організації по стандартизації (ІСО) [189], який визначає 

коди назв країн, підлеглих територій, спеціальних районів, що представляють 

географічний інтерес, та їх найважливіших структурних одиниць. 

Так, у законодавстві Сінгапуру про товарні знаки термін «країна» не 

визначений. При  цьому у Законі про товарні знаки згадується термін 

«географічне походження», який також не містить більш конкретного 

визначення. Відповідно, у ході експертизи заявки на реєстрацію товарного 

знака при визначенні наявності підстави для заперечень проти використання 

назви країни експерти національного відомства користуються поширеним 

пошуком в Інтернеті. Однак Сінгапур вважає, що такий пошук може не дати 

вичерпних результатів про переклади та транслітерації назв країни, оскільки 

мов – а значить і можливих транслітерацій  назви – багато. Також 

відзначається, що звичайно назви країн мають безліч варіацій. Наприклад, до 

коротких і загальноприйнятих назв Республіки Сінгапур відносяться: 

«Singapore», «Singapura» та «Lion City» («Сінгапур», «Сінгапур» і «Місто 

Лев»), а до загальноприйнятих скорочень, що позначають Сінгапур, – «SG», 
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«SGP» і «SIN». Тому пошук може не видати всіх можливих коротких і 

загальноприйнятих назв та скорочень назви країни [211]. 

Згідно з австрійським Законом про товарні знаки, переклад або 

транслітерація назв країн, використання цих назв у скороченій формі або в 

якості прикметника не виключається автоматично з охорони товарного знака 

[161]. У шведському праві не міститься положень законодавства про відмову в 

реєстрації товарного знаку на тій підставі, що він представляє собою або 

містить у собі назву держави (і сам цей термін не визначений). Відповідно, 

згадування тієї чи іншої території може сприйматися як назва держави 

незалежно від того, чи є воно офіційною назвою, перекладом або 

транслітерацією назви, а також назвою, використаною у скороченій формі або 

як прикметник [227]. 

Зазначені вище міркування обумовили наявні пропозиції від ряду країн 

щодо доцільності створення на рівні ВОІВ централізованої бази даних по усім 

тим, що підлягають правовій охороні,  офіційним або офіційно визнаним 

назвам країн, загальноприйнятим назвам, перекладам або транслітераціям цих 

назв, коротким назвам країн, а також назвами, що використовуються в 

скороченій формі і в якості прикладу, аби національні відомства з 

інтелектуальної власності могли посилатися на таку базу у процесі експертизи 

заявок на реєстрацію товарних знаків. 

№ 2 – Можлива область збігу позицій стосовно відмови в реєстрації, 

якщо знак вважається описовим.  

Принаймні для цілей експертизи не допускається реєстрація товарних 

знаків, що складаються виключно з назви країни, якщо ця назва є описовою 

щодо місця походження товарів або послуг. Як свідчить аналіз, у 

національних законодавствах закріплюється положення, покликане 

забезпечити виконання статті 6-quinquies B.2 Паризької конвенції, відповідно 

до якої «товарні знаки не підлягають реєстрації, якщо вони позбавлені будь-

яких розрізняльних ознак або складені виключно зі знаків чи вказівок, можуть 
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застосовуватися у торгівлі для позначення <...> місця походження продуктів 

чи надання послуг тощо» [87]. Відзначається, що при застосуванні цього 

положення товарні знаки, що складаються виключно з назви країни, не будуть 

допущені до реєстрації, якщо дана назва є описовим щодо місця походження 

товарів або послуг. У законах ряду членів ПКТЗ передбачено пряму вказівку 

на те, що назви країн не повинні реєструватися в якості товарного знака. 

Відповідно до законів декількох членів Комітету описовий характер товарного 

знака не є підставою для того, щоб оцінювати його незалежно від відсутності 

розрізняльної здатності. 

Зокрема, відомство Бенілюксу з інтелектуальної власності (BOIP) вважає, 

що назва країни є географічним зазначенням, яке в сфері торгівлі може 

служити для позначення характеристик товарів або послуг, зазначених у 

заявці на реєстрацію товарного знака (таких як географічне походження). 

Рішення Європейського Суду у справі Chiemsee (C-108/97) чітко дає 

зрозуміти, що ці описові вказівки не мають монополізуватися за допомогою їх 

реєстрації в якості товарних знаків, і тому BOIP має відмовляти в їх реєстрації. 

Усі конкуренти на тому чи іншому конкретному ринку повинні бути в змозі 

інформувати один одного про характеристики виробів, які вони пропонують. 

Поняття описовості має ґрунтуватися на очікуваному сприйнятті конкретного 

знака відповідною публікою, як це було визначено Європейським Судом у 

справі Gut Springenheide (C-210/96). Відповідно, визнання питання, чи 

вважається описовою офіційна або офіційно визнана назва держави, 

загальноприйнята назва, переклад або транслітерація цієї назви, коротка назва 

держави, а також назва, яку використовують в скороченій формі і як 

прикметник, буде завжди залежати від очікуваного тлумачення конкретного 

знака відповідної публікою [197]. 

Водночас у більшості національних законодавств визначення описового 

характеру географічного терміну, включаючи назву країни, має здійснюватися 

з урахуванням інших факторів, а не ізольовано. Першим із таких факторів є 
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оцінка того, чи вважається назва відомою або навіть добре відомою місцевим 

споживачам; у цьому випадку проводиться аналіз на предмет того, чи можна 

переконливо встановити асоціацію між цією назвою і товарами або послугами, 

позначеними в заявці. Другим фактором є оцінка того, чи можна зв'язати назву 

країни з дійсними якістю, репутацією або іншими характеристиками товарів і 

чи може це вводити споживача в оману. 

Хоча у Канаді процедура визначення «географічно описових знаків» 

встановлена нині  вищою судовою інстанцією країни. Так, 23 лютого 2016 р. 

Федеральний апеляційний суд змінив критерії визначення географічних  

описових товарних знаків у рішенні по справі MC Imports Inc. проти AFOD 

Ltd. (2016, FCA 60). У цьому рішенні суд встановив критерії неможливості 

реєстрації географічної назви в якості товарного знака на тій підставі, що він 

однозначно описує місце походження відповідних товарів або послуг. Тепер у 

Канаді товарний знак вважатиметься географічною назвою, якщо аналіз 

демонструє, що ніякого іншого значення окрім географічної назви у нього 

немає. При аналізі спочатку  визначається, чи є даний товарний знак 

географічною назвою, а потім – чи походять відповідні товари або послуги з 

того географічного розташування, яке використано як товарний знак [163]. 

У деяких випадках назва географічного місця може мати й інші значення, 

тому проводиться аналіз споживчого сприйняття, причому з точки зору 

пересічного споживача. У рамках подальшої оцінки з'ясовується, чи 

відбуваються товари або послуги з певного географічного місця, тобто їх 

виготовлення, виробництво, вирощування, збирання, проектування, надання 

або продаж здійснюється в даному місці або там виробляються їх основні 

компоненти або інгредієнти. Якщо це так, то відповідний товарний знак 

розглядається як описовий щодо місця походження. 

Наприклад, згідно зі статтею 5 (1) (3) Закону про товарні знаки Хорватії, 

товарні знаки, що складаються виключно із знаків чи вказівок, які в сфері 

торгівлі можуть служити для позначення виду, кількості, якості, призначення, 
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цінності, географічного походження або часу виробництва товарів або надання 

послуг або ж для позначення інших характеристик товарів або послуг, не 

реєструються. Товарні знаки, що складаються виключно з назви країни, 

можуть розглядатися як вказівки на географічне походження товарів або 

послуг, і тому в їх реєстрації може бути відмовлено на підставі описовості. 

При оцінці розрізняльної здатності експерт повинен враховувати, асоціює чи 

відповідна публіка географічний термін з товарами або послугами, 

покриваються знаком, або ж назва може бути використано як географічна 

вказівка щодо таких товарів та/або послуг в майбутньому [176]. 

№ 3 – Можлива область збігу позицій стосовно відмови в реєстрації, 

якщо знак вважається таким, що вводить в оману, обман чи хибним.  

Принаймні для цілей експертизи не допускається реєстрація товарних 

знаків, що складаються з назви країни або містять таку назву, якщо через 

використання цієї назви знак в цілому вводить в оману, обманює або дає 

неправдиву інформацію про місце походження товарів або послуг. 

Наприклад, згідно зі статтею 223 (1) (c) Кодексу промислової власності 

(КПВ) Португалії, знаки, що складаються виключно з вказівок на географічне 

походження товарів і послуг (що включає назви країн) не підлягають 

реєстрації. Можна стверджувати, що при відсутності зв'язку між назвою і 

товарами або послугами, зазначеними у заявці, знак може бути 

зареєстрований. Однак той факт, що знак складається не тільки з назви країни, 

ще не означає його негайної реєстрації. Є обмеження, пов'язане з тим, що 

даний знак може також вводити споживача в оману щодо походження товару 

або послуги відповідно до статтею 238 (4) (d) КПВ [202]. 

У Великобританії будь-який знак, що означає географічне походження 

продукту, на якому він використовується (будь то товар або послуга), не 

допускається до реєстрації на підставі статті 3 (1) (c) Закону Сполученого 

Королівства про товарні знаки 1994 г. Це означає, що не допускається 

реєстрація назв країн, міст, населених пунктів і місць в якості товарних знаків, 
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коли у споживача виникає асоціація між назвою місця і продуктом. Натомість, 

коли у споживача не виникає асоціації між продуктом і назвою географічного 

місця (наприклад, тому, що це місце не має ніякого зв'язку з продуктом, або 

тому, що споживач визнає продукт і країну як повністю несумісні), у цьому 

випадку назва країни може виступати в якості товарного знака [233]. 

Знаки, здатні вводити в оману щодо географічного походження, не 

приймаються до реєстрації відповідно до статті 2 (c) Закону про охорону 

знаків Швейцарії. Так, заявки на реєстрацію знаків, що містять назви країн, 

відхиляються у випадках, коли перераховані в них товари і послуги 

відбуваються не тільки з вказаною країни. Згідно обмежувальної практики 

Федерального інституту інтелектуальної власності Швейцарії, позначення, що 

містить посилання на те або інше географічне походження, може 

реєструватися як знак тільки в тому випадку, якщо походження товарів або 

послуг, до яких воно відноситься, відповідає цим посиланням. Тому перелік 

товарів або послуг повинен бути обмежений відповідно до очікувань 

споживачів, щоб вони не могли бути введені в оману. Відносно простих 

вказівок на швейцарське або іноземне походження Інститут накладає 

обмеження на країну походження. Наприклад, знак «SWISSPOR» (знак № P-

470286) зареєстрований в Швейцарії для товарів класу 17 швейцарського 

походження [228]. 

№ 4 – Можлива область збігу позицій щодо прийняття до уваги інших 

елементів знаку.  

Принаймні для цілей експертизи, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством, не допускається реєстрація товарних знаків, до складу яких, 

крім інших елементів, входить назва країни, якщо через використання цієї 

назви знак в цілому не має розпізнавальної здатності, вводить в оману, 

обманює або дає неправдиву інформацію про місце походження товарів або 

послуг. 

Зокрема, згідно з національним законодавством Іспанії, самі по собі назви 
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країн не носять описового характеру, а лише вказують на географічне 

походження певних товарів або послуг. Наприклад, знак «Spain Apples», 

супроводжуваний дуже характерним образотворчим елементом, був би 

прийнятним для охорони, а дане позначення товару означало б «яблука з 

Іспанії» [215]. 

Відповідно до статті 129 Закону про промислову власність Польщі, «не 

підлягають реєстрації знаки, що складаються виключно або головним чином з 

елементів, які в торгівлі можуть служити для позначення виду, походження, 

якості, кількості, цінності, призначення, процесу виготовлення, складу, 

функцій або корисності товару». Тобто, якщо товарний знак складається 

тільки з назви країни, він буде вважатися описовим щодо місця походження 

товарів або послуг і, отже, не реєструються (приклади: «Польща», «Франція», 

PL, FR тощо.). Якщо словесний знак містить назву країни й які-небудь інші 

елементи, які також можуть служити для визначення раніше позначених 

елементів, то він теж вважається описовим і, отже, не підлягає реєстрації 

(приклади: «Польський кави / штучний кави / ароматизований кави» та ін. у 

класі 30; «Японські машини» для позначення автомобілів в класі 12) [201]. 

№ 5 – Можлива область збігу стосовно процедури визнання реєстрації 

недійсною.  

Підстави для відмови, зазначені в можливих областях збігу позицій № 2, 

3 і 4, застосовуються як підстави для визнання зареєстрованих знаків 

недійсними, а також як підстави для заперечення, якщо цей механізм 

передбачений в застосовуваному праві. 

Слід зауважити, що далеко не всі країни закріплюють у національному 

законодавстві норми, які допускають можливість подачі заперечення проти 

реєстрації товарного знака на абсолютних підставах, таких як описовий або 

обманний характер знака. Окрім цього, більшість країн визнає, що їх 

національне законодавство не розглядає назви країн як такі підставою для 

визнання реєстрації недійсною і/або заперечення. Водночас підстави, 
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зазначені у можливій області збігу позицій № 2, повинні застосовуватися як 

підстави для визнання реєстрації недійсною і/або заперечення.  

Наприклад, відповідно до розділу 33 австрійського Закону про товарні 

знаки, якщо зареєстрований товарний знак, що містить назву країни або 

складається з назви країни, вважається описовим, позбавлений розрізняльної 

здатності або вводить в оману, будь-яка особа може звернутися з клопотанням 

про визнання його недійсним. Це клопотання повинно базуватися на 

абсолютних підставах для відмови згідно розділу 4 (1) австрійського Закону 

про товарні знаки (описовий, позбавлений розрізняльної здатності або вводить 

в оману). Водночас на даний момент  австрійський Закон про товарні знаки не 

передбачає можливості подання заперечення проти заявки на реєстрацію 

товарного знака з використанням абсолютних підстав для відмови [161]. 

Аналогічно й відповідно до статті 49 (1) Закону про товарні знаки Хорватії, 

клопотання про визнання товарного знака недійсним може базуватися на 

абсолютних підставах для відмови, включаючи відсутність розрізняльної 

здатності, описовість або оманливість. Не можна подати заперечення проти 

реєстрації товарного знака на базі абсолютних підстав [176]. 

У Польщі, якщо зареєстрований товарний знак, що містить або 

складається з назви країни, вважається описовим, він може бути визнаний 

недійсним за підставах для відмови, наведеними у статті 129 Закону про 

промислову власності. При цьому Закон не передбачає можливості подачі 

заперечення проти заявки на реєстрацію товарного знака на абсолютних 

підставах. Однак в будь-який момент до реєстрації товарного знака треті 

особи можуть подати до відомства свої письмові зауваження, що пояснюють, 

на яких підставах даному товарному знаку має бути відмовлено в реєстрації 

[201]. Натомість національне законодавство Німеччини передбачає порядок 

анулювання, якому має слідувати Німецьке відомство з патентів і товарних 

знаків у разі, якщо товарний знак містить назву країни і ця назва є описовою 

або здатною вводити суспільство в оману [185]. 



86 

 

 

Цікавість у даному разі являє й досвід Іспанії. У ній заперечення може 

базуватися на абсолютній  підставі для відмови, передбаченій у статті 5 (1) (g) 

Закону про товарні знаки Іспанії, відповідно до якої позначення не підлягають 

реєстрації в якості товарних знаків, якщо вони з великою ймовірністю здатні 

ввести громадськість в оману щодо, наприклад, характеру, якості або 

географічного походження товару або послуги. Назва держави (Іспанія) може 

реєструватися у тих випадках, коли вона є частиною групи словесних або 

графічних елементів, яка носить досить своєрідний або розпізнавальний 

характер, і при цьому не вводить публіку в оману або не створює помилкового 

враження про те, що даний знак є знаком гарантії або має офіційного 

партнера. Однак сам факт наявності в товарному знаку слова «Іспанія» як 

головного або елемента, що переважає, є ознакою того, що цей знак може 

підпадати під дію статті 5 (1) (g) Закону про товарні знаки, хоча це не можна 

встановити як загальне правило і аналіз повинен проводитися в 

індивідуальному порядку [215]. 

Литовська Республіка має систему заперечення після реєстрації, яка 

також застосовується до знаків, що охоплюються можливими областями збігу 

позицій №№ 2, 3 і 4. У межах трьох місяців після публікації реєстрації знака 

будь-яка зацікавлена особа може подати заперечення на абсолютних і 

відносних підставах до Апеляційного відділу Державного патентного бюро 

Литовської Республіки. Допоки реєстрації можуть визнаватися недійсними 

тільки судами, але адміністративна процедура визнання недійсності, як 

очікується, буде впроваджена до 2019 року [193].  

У контексті даного розгляду слід звернути увагу й на положення статті 45 

Директиви ЄС № 2015/2436 від 16 грудня 2015 року про зближення законів 

держав-членів, що стосуються товарних знаків (з виправленнями), яка в даний 

час реалізується в європейському національному законодавстві, й передбачає 

встановлення адміністративної процедури для анулювання реєстрації або 

визнання її недійсною. Адміністративний порядок анулювання заснований, 
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зокрема, на статті 4 Директиви про абсолютні підстави для відмови в 

реєстрації або визнання її недійсною. До абсолютних підстав для визнання 

реєстрації недійсною відносяться, inter alia, такі: знак не володіє 

розпізнавальною здатністю, знак складається виключно з позначень чи 

вказівок географічного походження або знак є таким, що вводить в оману 

[179]. 

№ 6 – Можлива область збігу щодо використання в якості знаку.  

Зацікавлені сторони повинні мати доступ до відповідних правових засобів 

для запобігання використанню назв країн, якщо таке використання вводить 

громадськість в оману щодо, наприклад, характеру, якостей або географічного 

місця походження товарів або послуг, а також для накладення арешту на 

товари, що містять неправдиві вказівки про їх походження. 

І хоча деякі національні правові системи прямо не передбачають охорону 

від використання назв країн, у разі, якщо таке використання вводить 

споживача в оману або передбачає неправильну вказівку характеру, якостей 

або географічного місця походження товарів або послуг, воно все ж може бути 

заборонено на підставі законів про недобросовісну конкуренцію, покликаних 

забезпечити виконання статті 10-bis Паризької конвенції. Окрім цього, таке 

використання може розглядатися через призму національних законів про 

захист споживачів або рекламу або відразу декількох таких нормативних 

актів. 

Так, ані в австрійському Законі про товарні знаки, ані в Законі про 

боротьбу з недобросовісною конкуренцією не передбачені спеціальні 

положення про зловживання назвами країн. Використання географічних 

зазначень, що вводять в оману, у комерційній діяльності відноситься до 

компетенції загальних судів. У розділі 2 австрійського Закону про боротьбу з 

недобросовісною конкуренцією передбачено, що комерційна діяльність 

розглядається як така, що вводить в оману, якщо при цьому використовується 

недостовірна інформація (наприклад, про походження товарів і послуг) або ця 
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діяльність може іншим способом вводити споживачів в оману [161]. 

Натомість у Хорватії відповідно до статті 33 (3) (2) Закону про захист 

прав споживачів 2014 року (зі змінами) не допускається використання вказівок 

географічного походження, що вводять в оману або дезорієнтують споживача 

щодо географії походження або якості продуктів. Статті 63 і 64 (1) Закону про 

торгівлю 2008 р стосуються недобросовісної конкуренції, включаючи, 

зокрема, маркування або опис товарів, що здатні ввести громадськість в оману 

стосовно географічного походження або якості  продукції. У статтях 4 і 5 

Закону про заборонену рекламу 2009 року визначено критерії для оцінки того, 

вводить чи в оману та чи інша реклама, зокрема реклама зі згадуванням 

географічного походження рекламованих продуктів. Закон 2016 року про 

застосування Постанови (ЄС) № 952/2013 Митного кодексу ЄС містить 

положення про злочини, пов'язані з зазначенням походження товарів у  

комерційній діяльності [176].  

Кодекс інтелектуальної власності Філіппін передбачає засоби захисту від 

використання позначень, що вводять в оману. Згідно зі статтею 166, митними 

органами Філіппін не пропускаються імпортні товари, які навмисне 

дезінформують публіку про те, що вони зроблені в одній закордонній країні 

або місцевості, в той час як вони насправді зроблені в інший. Стаття 168 

стосується актів недобросовісної конкуренції, а стаття 169 – дій, що 

представляють собою помилкове позначення місця походження, помилковий 

опис або хибне уявлення фактів. Заходами усунення порушення прав є обшук і 

накладення арешту на товари, позивач може користуватися ними у 

встановленому порядку [200]. 

На 40-ій сесії (12 – 16 листопада 2018 р.) ПКТЗ запропонував прийняв 

Короткий виклад різних методів експертизи товарних знаків, які складаються з 

назви країн або містять такі назви (SCT/40/3). Такий підхід дозволив Комітету 

відобразити основні етапи дій відомств при проведенні експертизи знаків, що 

складаються з назв країн або містять такі назви, і які включають:                       
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(а) визначення того, чи має зазначений у заявці знак відношення до назви 

країни; (b) відмова в реєстрації назв країн як таких; (с) визначення 

розрізняльного, описового або оманливого характеру знака [225]. 

Зокрема, аналіз практики національних відомств з інтелектуальної 

власності дозволив виокремити деякі основні підходи щодо застосування тих 

чи інших методів експертизи при відповіді на питання, що є предметом даного 

дослідження
10

.  

(а) Визначення того, чи має зазначений в заявці знак відношення до назви 

країни 

При проведенні експертизи національному відомству, зазвичай, 

необхідно визначити, чи має товарний знак, заявлений у заявці на реєстрацію, 

відношення до назви країни. Для розв’язання цього питання, фактично, 

застосовуються два підходи до прийняття рішення, а саме: (i) підхід, 

заснований на заздалегідь складеному переліку назв країн,  (ii) підхід, який 

дозволяє експертам використовувати будь-яку наявну в їх розпорядженні 

фактичну інформацію [225]. 

Відповідно до підходу, заснованого на заздалегідь складеному переліку 

назв країн, експерти покладаються на заздалегідь визначене відомством 

джерело, для того щоб встановити, чи має та чи інша назва відношення до 

назви країни. Таким джерелом може бути, наприклад, певний перелік, 

складений і оновлюваний відомством, список держав-членів Організації 

Об'єднаних Націй, база даних за статтею 6ter, двосторонні угоди між країнами 

або стандарти ВОІВ. Відомства, які застосовують цей підхід, вважають, що 

використання офіційного джерела для визначення того, чи є та чи інша назва 

назвою країни, гарантує послідовність методу експертизи, а також однакове 

ставлення до всіх країн. 

                                           
10

 При викладенні основних методів експертизи використовується документ: Standing Committee on the 

Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Summary of the Various Examination Practices 

Regarding Trademarks Consisting of, or Containing, Country Names. November 12 to November 16, 2018. SCT/40/3 

[225]. 
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У свою чергу при іншому підході експерти відомства не використовують 

якесь заздалегідь визначене джерело для того, аби встановити, чи є той чи 

інший термін назвою країни. У цих відомствах експерти можуть 

використовувати будь-яку наявну в їх розпорядженні фактичну інформацію, в 

тому числі результати пошуку в інтернеті, або покладатися на власні знання і 

культуру. Зазвичай головним фактором, що береться до увагу цими 

відомствами, є те, що саме цей термін означає для звичайного споживача. У 

цих відомствах експертам необхідно визначити, чи буде даний термін 

сприйматися середнім споживачем як назва країни в тому контексті, в якому 

він використовується в заявці. Наприклад, в залежності від контексту одну і ту 

ж назву споживач може сприйняти як назву країни або як назву, яка нічого не 

означає в географічному відношенні (наприклад, Франція може бути як 

назвою країни, так і жіночим ім'ям). Крім того, деякі терміни, які самі по собі 

не є офіційними назвами країн, можуть сприйматися споживачами як такі, що 

вказують на певну країну, і тому означати щось з точки зору географії 

(наприклад, історичні назви країн, прізвиська і зменшувальні імена, 

прикметники, переклади слів або фрази, які традиційно використовуються для 

позначення якоїсь країни). Істотне значення для застосування такого підходу 

має постійне навчання та обмін інформацією між експертами.  

(b) Відмова в реєстрації назв країн як таких 

Як неодноразово зазначалося вище, у ряді юрисдикцій діє загальна 

заборона на реєстрацію назв країн, якщо вони є єдиним елементом знака. У 

цих юрисдикціях існує наступне правило: якщо встановлено, що вказаний в 

заявці знак складається з назви країни, відомство відмовляє в реєстрації назви 

країни, не проводячи експертизи на наявність розрізняльних характеристик 

знака. Така загальна заборона на реєстрацію назви країни іноді заснована на 

конкретному положенні законодавства, виходячи з того міркування, що назва 

країни не може належати індивідуальному підприємству. Водночас у ряді 

юрисдикцій така відмова може бути подолана на підставі дозволу 
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компетентного органу відповідної країни. За умови, що знак містить назву 

країни поряд з іншими елементами, відомства намагаються визначити, який 

характер носить весь знак – розрізняльний, описовий або оманливий.  

(с) Визначення розрізняльного, описового або оманливого характеру знака 

Отже, деякі відомства визначають, який характер носить знак, що має 

відношення до назви країни, – розрізняльний, описовий або оманливий, – але 

тільки в тому випадку, якщо знак містить назву країни поряд з іншими 

елементами, а не коли він складається виключно з назви країни. Інші 

відомства встановлюють це стосовно всіх знаків, що складаються з назви 

країни або містять таку назву. Так, ряд відомств відмовляє в реєстрації знаків, 

що складаються виключно з назви країни, оскільки вони вважаються 

недостатньо розрізняльними. Якщо знак не складається з назви країни, а 

містить таку назву, ймовірність того, що відомство вважатиме його таким, що 

має розрізняльний характер, є вищою. Інші відомства можуть визнавати 

такими, що мають розрізняльний характер, як знаки, що складаються з назви 

країни, так і знаки, що містять таку назву, в залежності від того, як такий знак 

сприймається споживачем, і з урахуванням того, щодо яких товарів і послуг 

проситься охорона знака. Хоча знак, що складається тільки з назви країни, 

може бути визнаний таким, що має розрізняльний характер, лише у 

виключних випадках, деякі відомства не виключають таку можливість в 

окремих особливих випадках, наприклад, у разі набутої розрізняльності.  

Якщо знак складається виключно з назви країни, і ця країна є місцем 

походження відповідних товарів або послуг, підставою для відмови в 

реєстрації, як правило, може служити описовий характер. Якщо знак містить 

назву країни поряд з іншими елементами, зазвичай оцінюється весь знак 

цілком, із тим, щоб визначити, чи має він описовий характер. При цьому деякі 

відомства визначають, чи носить знак описовий характер, чи складається він 

виключно з назви країни або містить таку назву, виходячи зі сприйняття цього 

знака споживачем. Тому те, чи описує назва країни походження товарів і 
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послуг, чи ні, визначається в кожному конкретному випадку. Інші відомства, 

після того як встановлено, що знак має відношення до назви країни, і ця країна 

є місцем походження відповідних товарів або послуг, додатково аналізують 

цей знак, щоб визначити, наскільки висока ймовірність того, що покупець 

визнає, що ці товари або послуги відбуваються саме з цієї країни [225].  

Що стосується знаків, що містять назву країни поряд з іншими 

відмітними елементами, то деякі відомства погоджуються реєструвати знак, 

якщо ця країна є країною походження відповідних товарів, при умові, однак, 

що перелік товарів містить тільки ті товари, які походять із цієї країни. 

Головна мета такого підходу полягає в тому, щоб уникнути введення 

споживача в оману щодо походження товарів.  Інші відомства вважають, що 

назва країни є описовим елементом, що має бути зазначений в заявці, навіть 

якщо вона використовується в знаку у поєднанні з іншими елементами. Слід 

також зазначити на практику, коли відомства керуються конкретним 

положенням чинного в країні законодавства про сумлінне використання, 

відповідно з яким власник знака, що містить описовий географічний термін, не 

має права перешкоджати його використанню іншими сторонами. 

Якщо знак має відношення до назви країни, і ця країна не є місцем 

походження відповідних товарів або послуг, підставою для відмови в 

реєстрації, як правило, служить оманливий характер знака. Так, деякі 

відомства в кожному конкретному випадку визначають, чи є знак за своїм 

характером таким, що вводить в оману, беручи до уваги уявлення звичайного 

споживача щодо походження відповідних товарів. Той факт, що вказане місце 

не є місцем походження відповідних товарів, сам по собі не означає, що знак 

можна вважати таким, що вводить в оману. Таким його вважатимуть тільки в 

тому випадку, якщо (i) вказане місце не є місцем походження товарів, але в 

той же час (ii) існує ймовірність того, що покупець може порахувати, що ці 

товари походять саме з цього місця (Наприклад, коли репутація певних 

товарів або послуг асоціюється з назвою конкретної країни). Для того, щоб 
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встановити, що знак є таким, що вводить в оману, може знадобитися також 

наявність наступного третього елемента: (іii) неправильне зазначення місця 

походження на знаку є істотним фактором, що впливає на рішення споживача 

щодо придбання відповідного товару або користування відповідними 

послугами [225]. 

Саме ці питання на даний момент визначаються в якості бази для 

подальшого обговорення стосовно визначення того, чи буде на рівні 

міжнародної спільноти запроваджено уніфікований підхід щодо включення 

назви країни до товарного знаку.  

На окрему увагу заслуговує питання щодо можливості реєстрації назв 

країн та національно-значимих географічних назв в якості доменів верхнього 

рівня. Ця проблема також розглядається у ВОІВ, але не лише на рівні ПКТЗ, 

але й Інтернет-корпорації з присвоєння назв і номерів (ICANN).  

Зокрема, на 31-ій сесії ПКТЗ (17 – 21 березня 2014 р.) делегації Чеської 

Республіки, Німеччини, Угорщини, Італії, Республіки Молдова та Швейцарії 

представили спільну пропозицію щодо охорони географічних назв і назв країн 

в СДІ. Делегації Франції, Іспанії, Португалії, Польщі, Румунії та Болгарії 

згодом також приєдналися до цієї пропозиції. У спільній пропозиції йшлося 

про необхідність проаналізувати принципи Єдиної політики врегулювання 

спорів в області доменних імен (ЕПУС), які в даний час пов'язані тільки з 

правом про товарні знаки, і поширити їх на географічні назви і назви країн 

(SCT/31/8 REV.3 [219]). 

Нещодавно, на 39-ій сесії ПКТЗ у Женеві (23 – 26 квітня 2018 р.) при 

розгляді питання стосовно назв країн та національно-значимих географічних 

назв увага акцентувалася на тому, що якщо дозволити приватним компаніям 

реєструвати географічні назви в якості доменів верхнього рівня (які є 

унікальними), це призведе до монополізації цих назв, а відповідні зацікавлені 

громади втратять можливість їх використовувати (SCT/39/8 [224]). Відповідно, 

назви країн та національно-значимі географічні назви не повинні передаватися 
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в користування в якості доменних імен верхнього рівня в системі доменних 

імен (СДІ), а їх реєстрація в якості відмітних знаків, таких як товарні знаки, у 

випадках, коли знак складається виключно з даних назв, буде вести до 

монополізації відповідних назв. Зазначені пропозиції щодо охорони назв країн 

і національно важливих географічних назв були надані делегаціями Грузії, 

Ісландії, Індонезії, Італії, Ямайки, Ліхтенштейну, Малайзії, Мексики, Монако, 

Перу, Сенегалу, Швейцарії та Об’єднаних Арабських Еміратів. 

У контексті даного питання слід зауважити, що у 2020 році ICANN 

планує відкрити другий раунд реєстрації нових родових доменів верхнього 

рівня (gTLDs). Як відомо, перший раунд реєстрації нових gTLDs пройшов 

навесні 2012 р. У рамках цієї роботи ICANN прийняла правила розподілу імен 

нових gTLDs, які були зведені в Керівництво для заявників на реєстрацію 

gTLDs (AGB 2012 [155]). У 2007 році Раді ICANN було представлено 

консультативний висновок про заборону використання назв країн та інших 

важливих географічних назв, якщо тільки національні органи не приймають 

іншого рішення. Однак даний висновок не набув подальшої практичної 

реалізації. Для розв’язання окресленої проблеми в ICANN були засновані дві 

робочі групи із визначення умов охорони назв країн і географічних назв в 

рамках другого раунду реєстрації gTLDs. Водночас обговорення показали, що 

певні зацікавлені групи намагаються протидіяти охороні назв країн та інших 

важливих географічних назв, таких як назви столиць, міст і регіонів (штатів в 

державах з федеральним устроєм, провінцій, департаментів, а також регіонів 

ЮНЕСКО). При тому, що у 2012 році ICANN зазначила, що вона не 

реєструватиме назви країн в якості нових родових доменів верхнього рівня. 

Головним критерієм для рішення, чи розглядається ім'я як назва країни для 

gTLDs, виступає ISO 3166. Крім того, перестановки і переміщення цих імен, а 

також імен, якими зазвичай відома країна, так само виключаються з реєстрації 

як gTLD (Corrigendum to Document, SCT/27/5 [188]).   

Відповідно, поточні пропозиції ПКТЗ, представлені у 2018 році, 
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вміщують наступні підходи. Назви країн та національно значимі географічні 

назви користуються охороною від використання в якості доменних імен 

верхнього рівня в СДІ, а також від реєстрації в якості розрізняльних знаків, 

таких як товарні знаки, якщо доменне ім'я верхнього рівня або знак 

складаються виключно з такої назви або це може привести до монополізації 

відповідного назви. Умови реєстрації назв країн і національно значущих 

географічних назв як розрізняльних знаків, таких як товарні знаки, 

визначаються кожною країною відповідно до її національного законодавства. 

Вищевказаний принцип застосовується щодо: 

1. офіційних і коротких назв країн на всіх мовах, що містяться в 

Термінологічному бюлетені назв країн Організації Об'єднаних Націй; 

2. зазначених в пункті 2.1 назв країн, перекладених або транслітерованих 

на національну мову (мови) країни, в якій реєструється розрізняльний знак, а 

для доменів верхнього рівня – на національні мови всіх країн;  

3. колишніх назв країн, широко поширених назв, а також назв країн, що 

вживаються в якості прикметника на шести офіційних мовах Організації 

Об'єднаних Націй і на національній мові (мовах) відповідної країни; 

4. двобуквених і трибуквених кодів, перелічених у стандарті ISO 3166-1; 

5. національно значущих географічних назв, зокрема:  

- назв столиць країн, перерахованих в термінологічному бюлетені назв 

країн Організації Об'єднаних Націй на шести офіційних мовах Організації 

Об'єднаних Націй і на національній мові (мовами) відповідної країни; 

-  назв регіонів, наприклад штатів в державах із федеративним устроєм, 

провінцій і департаментів, перерахованих в стандарті ISO 3166-2; 

- назв регіонів ЮНЕСКО, перерахованих в якості об'єктів всесвітньої 

спадщини; інших національно значимих географічних назв, визначених 

відповідно до державної політики або чинним національним законодавством 

відповідних країн. 

Державам-членам ВОІВ надається можливість надати перелік таких назв 
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до Секретаріату ВОІВ у 18-місячний термін після прийняття даного документу 

(пропозиції) Генеральною Асамблеєю ВОІВ. 

Підсумовуючи, зазначимо, що питання охорони назв держав наразі є дуже 

актуальним й у ВОІВ триває активна робота у відповідному напрямі. Держави, 

особливо невеликі, визнають фактор впливу стану охорони назв держави та 

включення їх до позначень товарів й послуг на національну економіку. Як 

вбачається з наведеного вище, Україна активно долучається до обговорення 

даного питання й бере активну участь в обговореннях та опитуваннях, 

пов’язаних із пошуком спільних позицій щодо охорони назв держав. 

Практика, пов’язана з використанням офіційних назв держав у 

позначеннях, має суттєві відмінності, що видно із обговорень цього питання 

на Постійному комітеті ВОІВ із законодавства в галузі торговельних марок, 

промислових зразків та географічних зазначень. Водночас, не дивлячись на 

тривалу роботу, що проводиться на рівні ПКТЗ, на рівні міжнародних 

підходів, зокрема в частині необхідності внесення змін до Паризької конвенції 

про охорону промислової власності, держави в цілому допоки не можуть 

досягти згоди. На даний момент триває робота щодо пошуку шляхів збігу 

позицій національних законодавств у частині вироблення уніфікованих 

підходів щодо врегулювання досліджуваного питання. У зв’язку з тим, що 

деякі країни висловлюють бажання розширити поняття «офіційних назв 

держав», а інші, в свою чергу, апелюють, що підходи та бачення цього 

питання потрібно звузити через те, що не можливо впевненого казати про 

обізнаність споживача щодо усіх назв держав, вважаємо за доцільне 

запропонувати наступне.  

У першу чергу, в загальному сенсі, на наш погляд, статтю 6ter Паризької 

конвенції потрібно редагувати та розширити її дію, шляхом внесення до 

тексту статті заборони щодо реєстрації безпосередньо «назв держав». У 

даному разі мова йде про заборону реєстрації саме «назв держав», аби не 

обмежувати дію статті 6ter виключно «офіційними назвами», до яких можуть 
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не потрапити, через різне розуміння та тлумачення норм історичні назви, 

загальноприйняті назви держав тощо. Це нововведення спонукатиме країни-

учасниці Паризької конвенції переглянути та скорегувати національне 

законодавство. Оскільки, наразі, не маючи чіткої заборони у тексті 6ter, це 

питання є розмитим, а практика вирішення неоднозначною. Особливості 

втілення двох підходів щодо розв’язання цієї проблеми буде запропоновано у 

наступному розділі. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. У сучасних умовах інтеграції України до європейської спільноти та 

сприйняття її як рівноправного суб’єкта, а не об’єкта міжнародних відносин, 

одним із найважливіших кроків є створення позитивного іміджу держави. При 

цьому перед державою, її урядовими органами, дипломатичними службами, 

неурядовими організаціями, культурними організаціями, багатьма 

спеціалістами у різних галузях та сферах, у тому числі й у сфері 

інтелектуальної власності, стоїть важливе й багатоаспектне завдання впливати 

на формування такого позитивного іміджу країни як учасниці міжнародних 

відносин. 

2. Не дивлячись на тривалу історію маркування на українських землях, в 

Україні лише упродовж останнього часу почали наголошувати на 

українському походженні товарів широкого вжитку. При тому, що в умовах 

зростаючої глобалізації й конкуренції на ринку саме торговельні марки і 

географічні зазначення можуть використовуватися як надзвичайно корисні 

засоби маркетингу для індивідуалізації товарів (продукції, послуг), що набуває 

все більш важливого значення для заохочення споживачів до купівлі товарів. І 

хоча зв'язок торговельних марок із певною місцевістю порівняно з 

географічними зазначеннями не є настільки причинним, він є надзвичайно 

важливим, оскільки впливає на уявлення споживача про місце походження 

товару. Підприємці зацікавлені використовувати у своїй діяльності державну 
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та місцеву символіку (герби, гімни, зображення чи назви історичних 

пам’яток), назви населених пунктів, а також офіційну назву держави. У світі 

виведено наступну кореляцію: країна, що має національні бренди з високою 

репутацією, має перевагу в конкурентній боротьбі на внутрішніх, 

регіональних і світових ринках. Це свідчить про взаємозв’язок між 

розбудовою національного брендингу та рівнем правової охорони об’єктів 

права інтелектуальної власності, у першу чергу, торговельних марок.  

3. Національний брендинг є глобальним завданням, що має визначатися 

на рівні стратегій й вирішуватися комплексно, включаючи взаємопов’язану 

сукупність різноманітних напрямів та етапів. На національний брендинг 

впливає рівень культури інтелектуальної власності, що включає наявність 

чітких правових рамок, ефективної охорони інтелектуальної власності та 

розуміння її комерційної та економічної цінності, а також співпрацю урядових 

установ із виробниками приватного сектору. Водночас аналіз численних 

джерел дозволяє констатувати, що в Україні питання брендингу є предметом 

економічних досліджень і загалом не підіймаються на рівні юридичної науки. 

При тому, що завдання, які стоять перед державою на рівні розбудови сталого 

суспільства, вимагають наявності відповідного правового інструментарію, 

який би дозволяв реалізовувати визначені стратегічні напрями й кроки на 

практиці.  

4. Світова практика доводить, що здійснення національного брендингу не 

рідко розглядається як складова при розробці національних стратегій з 

інтелектуальної власності, які поєднуються з відповідними економічними, 

інноваційними, культурними стратегіями тощо. На рівні ВОІВ для розробки 

національної стратегії інтелектуальної власності запропоновано використання 

інструменту, який досліджує способи використання товарних знаків та 

географічних зазначень як частину всебічної та узгодженої стратегії 

національного брендингу, та ідентифікує взаємовигідні спільні дії між 

індивідуальними брендами товарів і великим національним брендом, які 
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виділяють країну, її товари та послуги від інших, передають відомості про 

якість і, таким чином, розвивають споживчі переваги і лояльність як країни, 

так і її товарів і послуг. При цьому визнано, що спроби зв’язати бренди товарів 

і послуг із національним брендом країни виявляються найбільш успішними, 

якщо відповідний товар або послуга якимось чином мають чи відображають 

характерну особливість країни. 

5. Торговельна марка, яка може асоціюватися з назвою держави, 

автоматично набуває конкурентних переваг. Відтак, відповідь на питання 

щодо можливості використання назв держав у торговельних марках має 

розглядатися як невід’ємний елемент суверенітету держави або доброго імені 

чи репутації країн. Оскільки реєстрація приватними власниками назв 

суверенних держав або національно значущих географічних назв веде до 

монополізації загальних активів такими приватними зацікавленими колами. 

При цьому незаконне привласнення національних активів має негативні 

наслідки. Оскільки компанії у певній країні позбавляються можливості 

використовувати назву своєї країни для просування своїх товарів або послуг 

на ринку, а репутації країни може бути завдано збитків у результаті дій 

власників таких зареєстрованих марок.  

6. На сьогоднішній день закладені підходи щодо охорони назв держав у 

Паризькій конвенції про охорону промислової власності розглядають як такі, 

що не відповідають викликам сучасності, особливо з боку невеликих країн та 

країн, що розвиваються. Питання щодо розширення сфери застосування статті 

6ter Паризької конвенції для охорони назв держав шляхом включення таких 

назв до спеціальної категорії позначень, що охороняються, обговорюється в 

останні десятиріччя як на рівні ВОІВ, так і Паризької Асамблеї. Водночас  

допоки до цієї категорії відносяться лише герби, прапори, інші державні 

емблеми, офіційні знаки та клейма, які повинні охоронятися або визнаватися 

недійсними в якості товарних знаків. 

7. Стосовно охорони назв країн на рівні міжнародної практики, зокрема і 
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ВОІВ, застосовується широкий підхід, завдяки якому: під назвами країн 

розуміються назви країн, перераховані в Термінологічному бюлетені назв 

країн ООН, а також в стандарті ISO 3166-1 (двобуквені і трьохбуквені коди); 

охороні підлягають як повні або офіційні назви, так і короткі назви країн;  

предметом охорони є точні назви, колишні назви країн, широко поширені 

назви, переклади і транслітерації назв, а також короткі назви та назви, що 

вживаються в якості прикметника; кожна назва країни підлягає охороні на її 

офіційній мові (мовах) та шести офіційних мовах ООН. 

8. Аналіз практики національних відомств з інтелектуальної власності дає 

підстав виокремити два основних підходи щодо включення назви країни до 

товарного знаку. Згідно з першим до назв країн відносяться як до особливої 

категорії знаків, які за своєю суттю можуть не підлягати реєстрації в якості 

товарних знаків. У таких юрисдикціях назви країн вважаються елементами 

суверенітету держави, який сам по собі потребує захисту. В останнє 

десятиріччя у світі спостерігається тенденція, коли країни поступово 

починають відмовлятися від реєстрації торговельних марок, що включають 

назви держави. Відповідно до другого підходу до назв країн ставляться так 

само, як до будь-яких інших географічних зазначень. Вони не підлягають 

реєстрації, оскільки вони суперечать громадському порядку, не мають 

розрізняльної здатності, або вважаються описовими, або вводять в оману. 

Головне міркування при прийнятті рішення про реєстрацію назви країни в 

якості знак базується на сприйнятті знаку споживачем. При цьому аналіз 

іноземного законодавства засвідчує, що у тих країнах, де застосовується 

другий підхід, визначення описового характеру географічного терміну, 

включаючи назву країни, має здійснюватися з урахуванням інших факторів, а 

не ізольовано. До таких факторів відносяться: по-перше, оцінка того, чи 

вважається назва відомою або навіть добре відомою місцевим споживачам; 

по-друге, оцінка того, чи можна зв’язати назву країни з дійсними якістю, 

репутацією або іншими характеристиками товарів і чи може це вводити 



101 

 

 

споживача в оману.  

9. Основними питаннями, на які має відповісти національне відомство з 

інтелектуальної власності при проведенні експертизи стосовно надання 

дозволу на включення назви країни до позначення, є: визначення відношення 

зазначеного у заявці знаку до назви країни; закріплення на законодавчому 

рівні відмови в реєстрації назв країн як таких чи дозволу на підставі рішення 

компетентного органу; визначення розрізняльного, описового або оманливого 

характеру знака. 

10. Назви країн та національно значимі географічні назви користуються 

охороною від використання в якості доменних імен верхнього рівня в СДІ, а 

також від реєстрації в якості розрізняльних знаків, таких як товарні знаки, 

якщо доменне ім’я верхнього рівня або знак складаються виключно з такої 

назви або це може привести до монополізації відповідної назви. Умови 

реєстрації назв країн і національно значущих географічних назв як 

розрізняльних знаків, таких як товарні знаки, визначаються кожною країною 

відповідно до її національного законодавства. 

11. Практика, пов’язана з використанням офіційних назв держав у 

позначеннях, має суттєві відмінності, що видно із обговорень цього питання 

на Постійному комітеті ВОІВ із законодавства в галузі торговельних марок, 

промислових зразків та географічних зазначень. Водночас, не дивлячись на 

тривалу роботу, що проводиться на рівні ПКТЗ, на рівні міжнародних 

підходів, зокрема в частині необхідності внесення змін до Паризької конвенції 

про охорону промислової власності, держави в цілому допоки не можуть 

досягти згоди. На даний момент триває робота щодо пошуку шляхів збігу 

позицій національних законодавств у частині вироблення уніфікованих 

підходів щодо врегулювання досліджуваного питання. Це обумовлено різними 

підходами країн. Деякі країни висловлюють бажання розширити поняття 

«офіційних назв держав», а інші, в свою чергу, апелюють, що підходи та 

бачення цього питання потрібно звузити через те, що не можливо впевненого 
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казати про обізнаність споживача щодо усіх назв держав. 

12. Стаття 6ter Паризької конвенції про охорону промислової власності 

підлягає редагуванню та розширенню її дії, шляхом внесення до тексту статті 

заборони щодо реєстрації безпосередньо «назв держав». У даному разі мова 

йде про заборону реєстрації саме «назв держав», аби не обмежувати дію статті 

6ter виключно «офіційними назвами», до яких можуть не потрапити, через 

різне розуміння та тлумачення норм, історичні назви, загальноприйняті назви 

держав тощо. Це нововведення спонукатиме країни-учасниці Паризької 

конвенції переглянути та скорегувати національне законодавство. Оскільки, 

наразі, не маючи чіткої заборони у тексті статті 6ter, це питання є розмитим, а 

практика вирішення неоднозначною. 



103 

 

 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАБУТТЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ, ЩО МІСТЯТЬ ОФІЦІЙНІ  

НАЗВИ ДЕРЖАВ, ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

2.1. Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до 

позначень за законодавством України   

 

Законодавче регулювання виступає правовою підставою для 

правозастосування. У цій же сфері виникає безліч питань практичного 

характеру, обумовлених різними чинниками, що потребують розв’язання на 

рівні права, на рівні законодавчого регулювання, на рівні судової практики або 

на рівні діяльності органів, що виконують функції з реалізації державної 

політики у сфері інтелектуальної власності. Це стосується різних об’єктів 

права інтелектуальної власності, зокрема й торговельних марок. Адже у 

ринкових умовах нарівні з комерційним найменуванням важливе значення 

мають знаки, слова і символи, що допомагають споживачам орієнтуватися в 

однорідних товарах і послугах різних фірм, одержувати найбільш якісні 

товари й уникати підробок, а також дають можливість споживачам зробити 

свій вибір із різних товарів, наявних на ринку, торговельні марки спонукають 

своїх власників до збереження і поліпшення якості товарів, аби виправдати 

надії споживачів. Хоча слід погодитися з думкою, що комерційне 

найменування може бути зареєстроване й отримувати окрему охорону як 

торговельна марка [4, с. 13]. При тому, що комерційне найменування є 

«позначенням, що дозволяє ідентифікувати підприємство певної юридичної 

або фізичної особи» [86, с. 14], що відрізняє його від торговельної марки.  

Виробники розміщують на товарах торговельні марки для того, щоб 

відмітити товари, які вони виготовляють чи продають, і дати можливість 

споживачам за цими зовнішніми позначеннями відрізнити свої марковані 

товари від тих, які виготовляють чи продають інші підприємства [27]. 
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Визнано, що призначення марки полягає в тому, аби індивідуалізувати товар 

на ринку, відмежувати його від аналогічних товарів інших виробників. Саме 

торговельні марки, виконуючи роль символу та гарантії якості виготовленого 

продукту, стають популярними серед споживачів, набуваючи достатньо 

високої цінності [84, с. 187]. При цьому підприємці не рідко зацікавлені в 

своїй діяльності використовувати державну та місцеву символіку (герби, 

зображення чи назви історичних пам’яток), назви населених пунктів та 

офіційну назву держави «Україна». У зв’язку з цим виникає потреба 

з’ясування питання про можливості включення їх в цілому або окремих із них 

до правових засобів індивідуалізації, визначення порядку отримання дозволу 

на вчинення таких дій тощо. 

Правова наука виходить із того, що торгівельна марка – це об’єкт 

цивільних правовідносин [12 – 14; 36; 38]. Разом із тим, якщо аналізувати 

дослідження у сфері цивільного права та права інтелектуальної власності, 

зокрема таких авторів як Г.О. Андрощук, Ю.Л. Бошицький, І.І. Дахно,         

О.В. Дзера, В.А. Дозорцев, Ю.М. Капіца, А.О. Кодинець, О.В. Кохановська, 

В.М. Крижна, Н.С. Кузнецова, В.В. Луць, Р.А. Майданик, Н.М. Мироненко, 

О.П. Орлюк О.П., О.О. Підопригора, М.Ю. Потоцький, Л.І. Работягова,         

А.П. Сергєєв, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, О.О. Тверезенко,         

Г.О. Ульянова, О.І. Харитонова,  Я.М. Шевченко, С.І. Шимон та багато інших, 

питання щодо використання офіційної символіки у торговельних марках 

зазвичай залишаються осторонь уваги. Хоча безпосередньо самі по собі 

торговельні марки та їх захист є об’єктами вивчення не лише правових, але й 

економічних наук, про що йшлося у попередньому розділі.  

З огляду на актуальність проблематики увага до неї з боку вітчизняних і 

зарубіжних дослідників в останні роки не зменшується. Зокрема, питання 

охорони й захисту прав на торговельні марки порушувалося у роботах         

Т.С. Демченко, Р.В. Дроб’язка, С. Зотіна, Я.О. Іолкіна, О.Ю. Кашинцевої,    

А.О. Кодинця, І.Ю. Кожарської, В.М. Крижної, Д. Лонг, О.М. Мельник,          
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Т. Потєхіної (Валлє), П. Рей. Л.Д. Романадзе та багатьох інших. Однак при 

розгляді особливостей застосування правового режиму торговельної марки 

поза увагою, зазвичай, залишається таке питання, як можливість використання 

у ній офіційної назви держави та визначення особливостей реєстрації таких 

торговельних марок. Як вже згадувалося у попередньому розділі, поодинокі 

публікації з цього напряму були присвячені розгляду досить вузьких питань і 

стосувалися проблематики імітації державної символіки та прав авторів, які 

створили об’єкт, за результатами конкурсу визнаний гербом чи гімном.  

Досліджуючи поняття «торговельна марка», слід виходити із визначення 

основних виконуваних нею функцій. Адже напрямки законодавчого 

регулювання значного обсягу питань щодо правової охорони даного 

комерційного позначення залежать саме від змісту, вкладеного у поняття 

«функції торговельної марки». Відповідно, можна стверджувати, що 

включення назв держав до торговельної марки напряму впливає на реалізацію 

останньою інформативної функції. Інформативна функція торговельної марки 

полягає у тому, що вона має «змістовну інформацію, яка не просто цікавить 

споживача, покупця, а інформує його про виробника, про якісні 

характеристики товару чи послуг» [102, с. 171]. Не викликає сумнівів 

взаємозв’язок між інформативною та розрізняльною функціями, які у поєднані 

дають інформацію і про товар, і про виробника. 

У фаховій літературі є різні підходи щодо визначення функцій (про що, 

частково, йшлося у першому розділі). Водночас, на наш погляд, заслуговує на 

підтримку виокремлення наступних чотирьох функцій торговельних марок. 

Перша функція полягає у вирізненні товару або послуг із-поміж інших 

подібних, що перебувають у цивільному обігу. Друга функція – вказівка на 

виток походження товару чи послуги – досить близька до функції 

виокремлення. У цьому випадку витоком вважають не географічну область, а 

підприємство [145, с. 768; 150, с. 302]. Третя функція торговельної марки 

полягає в тому, що вона вказує на певну якість товарів чи послуг, до яких ця 
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марка застосовується. Власник права на торговельну марку гарантує, що під 

цією маркою будуть пропонуватися лише такі товари чи послуги, що 

відповідають певним стандартам та вимогам якості. Якщо придбаний товар 

своїми якісними характеристиками повністю відповідає вимогам покупця, то 

наступного разу він купуватиме продукцію, позначену саме цим знаком. 

Більше того, споживачі, яких задовольняють своєю якістю та ціною товари, 

позначені певним знаком, досить часто надають перевагу й іншим товарам із 

таким самим позначенням. З іншого боку, торговельні марки сприяють 

постійному підвищенню якості виробленої продукції з метою завоювання 

прихильності якомога ширшого кола покупців. Четвертою функцією 

торговельної марки є рекламування. Внаслідок зв’язку між товаром 

(послугами) і законом останній дає суспільству інформацію про товари та 

послуги, цим самим допомагаючи власникам стимулювати та зберігати попит 

на ці товари чи послуги. Марки не повинні вводити в оману споживача, 

використовуватися для фальсифікованої реклами або нечесної конкуренції. 

Варто зазначити, що хоча продавці та покупці (споживачі) як учасники 

ринкових відносин є протилежними сторонами, вони однаковою мірою 

зацікавлені в недопущенні фальсифікації торговельних марок. Продавець 

прагне не допустити захоплення його ринку обманним шляхом, споживачеві 

не хочеться бути ошуканим, він прагне бути захищеним від підроблення при 

виборі товару. Але не тільки зазначені вище перші дві функції, на наш погляд, 

є взаємозалежними і в практичних цілях завжди мають розглядатись 

одночасно, як на цьому наголошують у фаховій літературі [141, с. 68; 150, с. 

302]. У зв’язку з цим видається доречним поєднати ці функції єдиним 

терміном «ідентифікаційна функція». 

Ідентифікаційна функція торговельної марки забезпечує вирізнення 

товарів із-поміж інших подібних і вказує на виток його походження. Саме 

тому споживач має змогу, орієнтуючись на торговельну марку, обрати 

потрібний йому конкретний товар чи послугу з маси однорідної продукції, а 
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власник торговельної марки за її допомогою реалізує вироблений товар. У 

зв’язку з цим торговельна марка, виконуючи свою основну ідентифікаційну 

функцію, може виконувати ще й інші функції. 

У цілому ж при визначенні функцій торговельних марок необхідно 

враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін: держави, споживачів, власника 

знака, його конкурентів, а також інших осіб, інтереси яких можуть бути 

пов’язані з використанням тією чи іншою особою певного позначення. Слід 

зауважити, що питання щодо функцій торговельних марок носять не суто 

теоретичний, але й практичний характер. Питання щодо функціонального 

призначення торговельних марок підіймаються й у судовій практиці, адже це 

впливає на можливість побудови доказової бази, особливо у справах щодо 

недобросовісної конкуренції. Наприклад, Суд ЄС у постанові по справі L'Oréal 

vs Bellure (Case С-487/07 [166]) зауважив, що «функції товарного знака 

відповідно до ст. 5 (1) (а) Директиви по товарних знаках полягають не тільки в 

гарантії для споживачів походження товарів або послуг, але також включають 

гарантії якості товарів або послуг, питання інформування, інвестування або 

реклами» [192]. 

Говорячи про функції торговельних марок, слід також визнати, що вони 

не є незмінними. В умовах глобалізації та кооперації, безпрецедентного 

розширення ринків і внаслідок змінення структури виробництва та розподілу 

товарів і послуг торговельні марки нині стали тільки індивідуалізувати певні 

товари й не завжди є вказівкою на виток походження. Натомість використання 

торговельних марок як засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу, 

товарів і послуг нерідко відбувається всупереч принципам охорони 

промислової власності в частині, що стосується територіального характеру їх 

правової охорони. Відповідно, виникає потреба у вдосконалені нормативно-

правового регулювання сфери охорони прав інтелектуальної власності на 

торговельну марку. 

Проведений у першому розділі аналіз впливу торговельних марок на 
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національний брендинг, констатація неоднорідності практики іноземних 

держав у частині включення назв держав до комерційних позначень та 

складнощів у виробленні одноманітних підходів на рівні ВОІВ дають підстав 

розглянути правові засади охорони офіційних назв держав через призму як 

національної практики, так і міжнародних підходів. Так, як згадувалося у 

попередньому розділі, відповідно до статті 6ter (1) (а) Паризької конвенції 

країни Союзу домовляються відхиляти чи визнавати недійсною реєстрацію та 

забороняти шляхом відповідних заходів використання без дозволу 

компетентних органів як товарних знаків чи як елементів цих знаків гербів, 

прапорів та інших державних емблем країн Союзу, а також будь-яке 

наслідування цьому з точки зору геральдики. У той же час громадяни кожної 

країни, які мають дозвіл використовувати державні емблеми, можуть 

користуватися ними навіть за наявності їх подібності з такими ж знаками 

іншої країни. 

Як і міжнародні конвенції, законодавство України висуває певні вимоги 

до позначення, яке можна визнати об’єктом інтелектуальної власності. 

Існують обмеження стосовно використання позначень, які зображують або 

імітують державну символіку. Такий підхід пояснюється тим, що «позначення, 

які складаються із наведених символів, не можуть виконувати функції 

індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, оскільки 

вони мають офіційний характер і так чи інакше будуть пов’язуватись 

споживачами з носіями цих символів. Це може слугувати підставою введення 

споживача в оману відносно походження продукції» [119, с. 567]. 

На забезпечення виконання статті 6ter Паризької конвенції у національне 

законодавство була імплементована відповідна норма до статті 6 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі – Закон).  

Відповідно до пункту 1 статті 6 Закону «не можуть одержати правову 

охорону позначення, які зображують або імітують:  

- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);  
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- офіційні назви держав;  

- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових 

організацій;  

- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;  

- нагороди та інші відзнаки» [21]. 

Отже, чинне законодавство оперує поняття «зображує» або «імітує». З 

першим визначенням навряд чи можуть виникнути проблеми при 

ідентифікації. Натомість, що стосується імітації, доцільно зазначити наступне. 

Відповідно до Нового тлумачного словника української мови:  

«ІМІТАЦІЯ, 1. Дія за знач. імітувати. 2. Виріб, який є підробкою під що-

небудь». 

«ІМІТУВАТИ, 1. Точно наслідувати кого-небудь; відтворювати що-

небудь. 2. Підробляти під що-небудь» [77]. 

Таким чином, заявлене позначення повинно вважатись таким, що імітує 

зазначені у п. 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» позначення, якщо воно безсумнівно викликає у споживачів 

враження про наявність зв’язку з відповідною державою, організацією або 

створює у споживача враження про можливий зв’язок між даною державою, 

організацією та цим позначенням. 

Зазначена норма Закону не містить залежності від контексту, в якому 

застосовується офіційна назва держави як елемента знаку, і тому має бути 

дотримана у будь-якому разі. Це означає, що незалежно від того, де 

розмішується у заявленому зображенні назва держави чи займає домінуюче 

положення, чи в адресі виробника продукції (якщо як знак заявляється 

етикетка), для її включення до знаку як елемента, що не охороняється, 

потрібна згода відповідного компетентного органу. 

Беручи до уваги Довідковий документ щодо охорони назв держав від 

реєстрації і використання в якості торговельних марок, підготовлений 

секретаріатом Міжнародного бюро ВОІВ (SCT/25/24), та запитальник для 
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огляду законодавства 71 держави-учасниці Паризького союзу (Revised Draft 

Reference Document on the Protection of Country Names Against Registration and 

use as Trademarks, SCT/34/2) під виразом «назва держави» слід розуміти таку 

назву, що включає: 

«- офіційну назву держави, викладену літерами державної абетки або 

абетки іншої, ніж державна (наприклад, Чеська Республіка, Китайська 

Народна Республіка, Сполучені Штати Америки тощо); 

- скорочену широковживану назву держави, викладену літерами 

державної абетки або абетки іншої, ніж державна (наприклад, Китай (КНР), 

США тощо); 

- міжнародні коди держави згідно зі стандартом Міжнародної організації 

із стандартизації ISO 3166 та стандартом ВОІВ ST.3» [209]. 

Зауважимо, що обмеження лише країнами-учасницями Паризької 

конвенції відсутнє у законодавстві України. Зрозуміло, що положення, 

закріплене п. 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів та послуг», базується на положеннях Паризької конвенції про охорону 

промислової власності. Адже стаття 6ter Паризької конвенції застосовується 

до всіх держав-учасниць Паризької конвенції, а також членів Світової 

організації торгівлі, незалежно від того, чи є вони учасниками Паризької 

конвенції чи ні, в силу статті 2.1 Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності. Україна є учасницею Паризької конвенції та 

членом СОТ, рівно як й учасницею практично усіх базових багатосторонніх 

міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності.  

Водночас Паризькою конвенцією передбачено, що країни-учасники у 

внутрішньому законодавстві можуть розширювати сферу дії такого підходу, 

що й має місце у національному законодавстві. Оскільки згадана вище норма 

статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не 

містить обмежень країн, чию символіку не можна використовувати, то 

Україна, фактично, взяла на себе обов’язок відхиляти чи визнавати недійсною 
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реєстрацію позначень, які зображують або імітують державні герби, прапори, 

інші державні символи (емблеми) та офіційні назви будь-яких держав, у тому 

числі й України, а не лише учасників Паризької конвенції. 

При цьому згідно з абз. 7 п. 1 статті 6 Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів та послуг» наведені позначення можуть бути включені до 

знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного 

компетентного органу або їх власників. Слід зауважити, що за наявності 

відповідного дозволу на використання, на відміну від інших не охоронюваних 

елементів, державна символіка може займати навіть домінуюче положення в 

торговельній марці. Це, за умов дотримання вимог чинного законодавства, 

дозволяє реалізовувати мету торговельної марки.  

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

дозволяється включення їх до знака за дозволом компетентного органу. 

Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений 

Установою. 

У Державній службі інтелектуальної власності України, яка діяла до 

реорганізації весною 2017 року внаслідок продовження реформи у сфері 

інтелектуальної власності (а до того – у Державному департаменті 

інтелектуальної власності МОН України), функціонувала Комісія щодо 

погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна» до торговельної марки.  

Доречно зазначити, що діяльність такої комісії у складі Національного 

органу інтелектуальної власності як постійного його органу передбачається й 

проектом Закону України «Про Національну систему правової охорони 

інтелектуальної власності» (пп. 1) п. 1 статті 38 проекту), розробленим під 

егідою НДІ інтелектуальної власності НАПрН України [106], що був 

переданий до МЕРТ України у 2017 року. 

Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави «Україна», до знаку для товарів і послуг (далі – 
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Комісія), здійснювала свої повноваження на підставі Наказу Міністерства 

освіти і науки України № 677 від 07.10.2003 р. [68].  

У 2011 році, у зв’язку з адміністративною реформою, коли замість 

Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України була 

створена Державна служба інтелектуальної власності України, до Положення 

про Комісію були внесені відповідні зміни (наказ МОНмолодьспорту України 

№ 1429 від 14.12.2011 р. [72]). Комісія була визнана постійно діючим органом 

Державної служби інтелектуальної власності України. Її завданням було 

визначено розгляд клопотань заявників про внесення до знака для товарів і 

послуг позначення, що містить офіційну назву держави «Україна». 

Водночас на початку своєї роботи Комісія керувалася наказом МОН 

України № 175 від 04.03.2004 р. «Про затвердження Правил погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», до знака для товарів і послуг». У пункті 1.4. Правил визнавалося, 

що «використанням офіційної назви держави «Україна» вважається внесення 

позначення до знака як елемента, що містить:  

офіційну назву держави «Україна», написану літерами української та/або 

будь-якої іншої абетки; 

міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом 

Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності ST.3» [69]. 

У зв'язку з цим, не доопрацьованим, на наш погляд, формулюванням 

норми п. 1.4 Правил, у звичайному порядку, тобто без звернення до Комісії 

щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», до знаку для товарів і послуг, та без оплати відповідного 

збору були зареєстровані наступні знаки (див. Таблицю 1). 
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Таблиця 1 

Свідоцтво № 137696 Свідоцтво № 116544 Свідоцтво № 71028 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво № 137695 Свідоцтво № 112768 Свідоцтво № 77107 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво № 73945 Свідоцтво № 109786 Свідоцтво № 93207 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво № 114738 Свідоцтво № 52786 Свідоцтво № 129005 

 

 

 

 

 

 

 

Цей перелік не є вичерпним, але вже з наведених прикладів 

простежується бажання заявника вказати, що надаються товари і / або 

послуги, безпосередньо пов'язані з Україною. 

Такі зловживання і недобросовісність з боку заявників не могли тривати 

непоміченими, без належної реакції з боку Державного департаменту 

інтелектуальної власності. Саме тому, за його ініціативою наказом 

Міністерства освіти і науки України № 790 від 04.08.2010 р. було затверджено 

нові «Правила погодження питань про внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» [70] (далі – 

Правила). Пізніше Правила зазнали чергових змін відповідно до наказу 

МОНмолодьспорту № 578 від 14.06.2011 р. [71], обумовлених 

адміністративною реформою у сфері інтелектуальної власності та утворенням 

Державної служби інтелектуальної власності замість Державного 
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департаменту інтелектуальної власності МОН України. 

Окрім інших численних змін, що це стосуються даного предмету 

дослідження, пункт 1.4. Правил згідно до наказу № 790 був доповнений 

четвертим абзацом і закріпив, що «використанням офіційної назви держави 

«Україна» вважається внесення позначення до знака для товарів і послуг як 

елемента, що містить: 

- офіційну назву держави «Україна», написану літерами української 

та/або будь-якої іншої абетки; 

- міжнародний код України «UA», визначений згідно зі Стандартом 

Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом Всесвітньої 

організації інтелектуальної власності ST.3; 

- імітацію офіційної назви держави «Україна», написану літерами 

української та/або будь-якої іншої абетки» [70].  

Як вбачається з наведеного, до національного законодавства була введена 

норма, що  забороняє імітацію офіційної назви держави «Україна». На наш 

погляд, оскільки використанням офіційної назви держави «Україна» є і 

використання міжнародного коду «UA», відтак заборона на імітацію офіційної 

назви держави «Україна» поширюється і на імітацію міжнародного коду 

«UA». 

Але навіть цей факт не зупинив недобросовісних заявників від подачі 

наступних позначень (див. Таблиця 2).  

Таблиця 2 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  тощо … 

 



115 

 

 

У контексті досліджуваної проблеми є сенс звернути увагу на витоки й 

значимість нормативних документів, що стосуються вищевказаної норми. 

По-перше, у пункті 1 Стандарту ВОІВ ST.3 [216] зазначено, що даний 

рекомендований стандарт передбачає двобуквені коди для полегшення 

доступу до інформації про промислову власність, для представлення, зокрема, 

назв країн, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій, 

законодавство яких надає захист прав промислової власності або організацій, 

що діють в рамках договору в галузі промислової власності. Тобто цей 

стандарт розроблений, в основному, для зручності при ідентифікації 

міжнародної документації і не зобов'язує, а рекомендує двобуквені коди. 

Саме тому вже у пункті 2 цього стандарту зазначено, що позначення країн 

у даному рекомендованому стандарті не передбачає вираження будь-якої 

думки, що будь-яким чином стосується правового статусу країни або території 

або її урядових органів, а також визначення її кордонів. Тим самим ВОІВ 

знімає з себе відповідальність за несумлінне, недобросовісне використання 

цих кодів. 

По-друге, Стандарт ВОІВ ST.3 підготовлений на підставі стандарту 

Міжнародної організації зі стандартизації ISO 3166 [189], а не навпаки. І, в 

свою чергу, ST.3 включає у себе лише частину стандарту ISO 3166. 

По-третє, також не варто забувати про існування Національного 

стандарту України «Коди назв країн світу» (ДСТУ ISO 3166-1:2009) [75], який 

вступив у чинність 01.03.2010 р., й є набагато ближчим до повної версії 

офіційного стандарту ISO 3166, ніж Стандарт ВОІВ ST.3.  

Окремо слід наголосити й на затвердженій у 2013 році Статистичній 

класифікації країн світу (СККС), підготовленій відповідно до зазначеного 

вище Національного стандарту ДСТУ ISO 3166-1:2009 (із наступними 

змінами). СККС також ґрунтується на розробленому статистичним відділом 

Організації Об'єднаних Націй списку «Standard Country or Area Codes for 

Statistical Use». Назви країн світу наводяться у короткій формі, яка відповідає 
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«Термінологічному бюлетеню» ООН. Такі назви країн використовують у 

сучасній практиці ООН і вони не завжди відповідають їх повній назві, яку 

використовують у міжнародних офіційних документах. Інформація, наведена 

у назві країни в дужках, є невід'ємною частиною назви.  

СККС використовують для обліку та обміну інформацією зі статистики 

зовнішньої торгівлі, у банківських та фінансових сферах, при перевезенні 

експортно-імпортних вантажів та в інших випадках, коли необхідно 

скористатися кодовою формою позначення країн світу.  

Кожній країні чи території надано три види кодів, які можуть 

застосовуватись за вибором користувача в залежності від поставлених 

завдань:  

- тризначний цифровий (у порядку зростання кодів);  

- двозначний літерний (АЛЬФА-2) (в абетковому порядку кодів);  

- тризначний літерний (АЛЬФА-3) (в абетковому порядку кодів).  

Літерні коди розроблено на підставі латинської абетки, які в більшості 

випадків візуально асоціюються зі скороченою назвою країни (англійською, 

французькою чи іншою мовою) (Див. Додаток Б). 

Повертаючись до предмету розгляду, зазначимо, що імітацією офіційної 

назви держави слід вважати наслідування зазначеній назві з порушенням 

встановленого написання (наприклад, Укгаіпа, Ukreine, Rusia) або її 

стилізоване виконання та стилізоване виконання міжнародного коду держави, 

визначеного згідно зі Стандартом Міжнародної організації із стандартизації 

ISO 3166 та Стандартом ВОІВ ST.3 

Дійсно, при визначенні приналежності документації до тієї чи іншої 

держави, цілком достатньо міжнародних двобуквених кодів затверджених 

Стандартом ВОІВ ST.3. Але при розгляді питання про заборону імітації 

офіційної назви держави «Україна» треба дивитися значно глибше, адже 

асоціація наданих товарів і / або послуг з конкретною державою не 

обмежується тільки двобуквених кодами. 
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Якщо подивитися на наведені у Таблиці 3 приклади позначень, то можна 

зробити висновок, що вони демонструють імітацію назви «Україна» та код 

України.  

Таблиця 3 

  
 

 

 

 

 

 

 

Окрім цього, наведені приклади позначень є яскравою відповіддю, чому 

все таки має бути забезпечена охорона назв своєї та інших держав на рівні 

національного законодавства. Адже у протилежному випадку споживач 

потенційно може отримати неправдиву інформацію чи буде введений в оману, 

не говорячи вже про недобросовісну конкуренцію чи інші протизаконні дії.  

Українським законодавством прямо не заборонено використання дво- і 

трибуквених кодів інших держав, тому доцільно звернути увагу саме на 

міжнародні коди України. Оскільки у законодавстві України, на жаль, 

відсутня норма, яка би прямо забороняла використання трибуквеного коду 

«UKR» як елемента у позначеннях.  

У пункті 1.4 Правил йдеться про Стандарт ВОІВ ST.3 та Стандарт 

Міжнародної організації із стандартизації ISO 3166. Нагадаємо, що згідно з      

п. 1.4. Правил, використанням офіційної назви держави «Україна» також 

вважається й імітація назви [70]. Навряд чи у когось може виникнути сумнів 

стосовно наміру заявника асоціювати свої товари і/або послуги з Україною в 

наступних прикладах (див. Таблиця 4).  
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Таблиця 4 

Свідоцтво № 30621 Свідоцтво № 33545 Свідоцтво № 54578 

 

 
 

 

 

 

Свідоцтво № 41159 Свідоцтво № 33703 Свідоцтво № 33546 

 

 
 

 

  

Свідоцтво № 45569 Свідоцтво № 38255 Свідоцтво № 37693 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

При цьому, не дивлячись на очевидність наведених прикладів, у 

законодавстві України, на жаль, немає прямого обмеження на використання 

міжнародного трибуквеного коду «UKR» як елементу в позначеннях. 

Виникає закономірне питання, чому за основу в Україні все-таки взяли 

більш вузький Стандарт ВОІВ ST.3 (Рекомендований стандарт на двобуквені 

коди), що потягло за собою можливість зупинитися на обмеженні лише 

двобуквеного коду «UA». Оскільки, якщо йдеться саме про Рекомендований 

стандарт, то є всі підстави відійти від нього й спиратися на більш широкий 

стандарт ISO 3166. 

Адже стандарт ISO 3166 має специфічну структуру, що заслуговує на 

увагу: 

ISO 3166-1 — коди держав і залежних територій 

 ISO 3166-1 alpha-2  — двобуквені 

ISO 3166-1 alpha-3  — трибуквені 

ISO 3166-1 numeric  — цифрові 

ISO 3166-2 — коди адміністративних утворень усередині держав (області, штати,  

провінції тощо) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2
http://uk.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2
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Малоймовірно, що у споживача виникне асоціація з будь-якою 

конкретною країною, якщо заявник внесе в своє позначення цифровий 

елемент «804», не дивлячись на те, що в стандарті ISO 3166-1 numeric цей 

цифровий код закріплений за певною, добре всім нам відомою державою. 

Однак абсолютно інша ситуація складається з двох-і трибуквених кодами 

цього міжнародного стандарту.  

Наведене дає підстав вважати, що виключно мала кількість споживачів 

зможе асоціювати для себе коди «840», «826» та «804» з конкретними 

країнами. Однак якщо натомість побачити такі двобуквені позначення як 

«US», «GB», «UA» або трибуквені «USA», «GBR», «UKR», лише нетямущий 

споживач не розпізнає в цих абревіатурах США (The United states of America), 

Великобританію (The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), 

Україну (UKRaine) відповідно. 

Отже, наведене вище дає підстав стверджувати, що істотним при 

проведенні експертизи згідно чинного законодавства є те, що на практиці за 

основу береться лише частина ISO 3166-1 alpha-2 для двобуквених кодів, що є 

завузьким підходом при розв’язанні проблеми стосовно включення назв 

держав до позначень. Підтвердженням такого висновку слугуватимуть 

наведені позначення у Таблиці 5, в яких напряму можна помітити посилання 

на Україну.  

Таблиця 5 

      

 
 

 

 

 
 

 

   

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
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  Слід зауважити, що протягом лише одного року до ДП «Укрпатент» 

могло надходити до 80 заявок, предметом яких були назви такого типу. Якби 

при проведенні експертизи користувалися стандартом ISO 3166-1 alpha-3, 

згідно якого трибуквеним кодом для України є саме «UKR», результати 

експертизи були б іншими.  

Повернемося ще раз до двобуквеного коду. Звичайно ж, є слова, які 

включають в себе поєднання букв «*** UA ***», але, без сумніву, не імітують 

ані офіційну назву держави «Україна», ані її двобуквений код. Ці слова мають 

своє лексичне значення і семантику. Наведений нижче перелік не є 

вичерпним, але демонструє приклади таких слів: 

AQUA 
ANNUAL 
CASUAL 

CHIHUAHUA 
DUAL 

EQUAL 
GUARD 

GUARDIAN 
GUAVA 

GUARANA 
INDIVIDUAL 

INTELLECTUAL 
IGUANA 

JUAN 
JUANITA 
JAGUAR 
LINGUA 

 

MANUAL 
MUTUAL 

QUANTUM 
QUALITY 

QUANTITY 
QUATTRO 
SQUARE 
VISUAL 

VIRTUAL 

 

Відтак, суть пункту 1.4. Правил зводиться не до заборони на 

використання поєднання букв «U» і «A», а лише обмежує спроби завуалювати 

використання у позначеннях імітацію офіційної назви держави «Україна» у 

формі її, всім відомого, міжнародного коду «UA». 

Виявлення таких спроб є частиною функціональних обов'язків органу 

експертизи. Тому, при виявленні внесення в позначення імітації офіційної 

назви держави «Україна» у формі її міжнародного двобуквеного коду «UA», 

заявнику повідомляється про необхідність звернення до Комісії щодо 

погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», в знак для товарів і послуг, і оплати відповідного збору
11

. 

                                           

11
 Зазначені проблеми обговорювалися під час міжнародної науково-практичної конференції з проблем 

інтелектуальної власності в Ялті, 2012 р. у доповіді: Сенчук В. В. Щодо внесення до знаку, як елементу, 

позначення міжнародного коду «UA» [127, с. 214-218]. 
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У контексті розгляду інтерес представляє позиція Міжнародного 

олімпійського комітету, який зобов’язав усі національні олімпійські комітети 

для визначення країн-учасниць змагань за основу брати саме трибуквені коди 

стандарту ISO 3166-1. Навіть Міжнародна федерація футболу (FIFA) для 

зазначення країн використовує трибуквені коди, які на сімдесят відсотків 

ідентичні з кодами МОК та ISO 3166-1 alpha-3. Трибуквені коди породжують 

асоціації з назвами країн, які легко розпізнаються, і не лише прихильниками 

спорту. Достатньо згадати такі коди країн як BRA; CAN; USA; CUB; FRA; 

RUS; TUR; ISR; JPN. Зважаючи на активну участь України у світовому 

спортивному житті, й розуміючи, що вже більше п’яти років на всіх 

телеканалах світу лунають політичні новини про ситуацію, яка склалася в 

нашій державі, є всі підстави вважати, що будь-яка освічена людина зрозуміє, 

про яку країну йде мова, побачивши скорочення «UKR» або «UA». 

Доцільно наголосити й на тому, що ICANN свого часу також прийняла 

рішення про схвалення заяви щодо делегування Україні національного 

кириличного домену верхнього рівня «.УКР» в рамках процесу IDN ccTLD 

Fast Track Process. До речі, на цю обставину дуже швидко відреагував дійсний 

на той момент голова Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України, звернувшись до Державної служби інтелектуальної 

власності України з проханням вжити необхідні заходи щодо відміни рішення 

про надання охорони позначенню   за свідоцтвом № 121963, яке шкодить 

інтересам держави. Зрозуміло, що це виявилося неможливим.  

Закріплений на рівні національного підзаконного нормативного акту 

підхід цілком уможливлює появу доменів «.ukr», «.юей», «.уа», «.юа» та 

інших, а відтак і обумовлює успішне проходження експертизи таких та 

подібних заявок та появу торговельних марок на кшталт тих, що наведені у 

Таблиці 6.  
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Таблиця 6 

    

 

 

  

 

   На інший аспект у цьому напрямі слід звернути у зв’язку з наявною 

судовою практикою. Аналіз якої в останні роки підтверджує справедливість 

висновку Ю.В. Носіка стосовно встановлення судами України при розгляді 

спорів щодо доменних імен факту використання знаку для товарів і послуг на 

території України за одночасного збігу двох обставин. А саме: «по-перше, 

доменне ім’я має бути зареєстроване в зоні «.UA». При цьому на комерційне 

використання торговельної марки вказує реєстрація доменного імені тільки в 

зоні «com.ua». По-друге, власник свідоцтва на знак має виробляти товари 

та/або надавати послуги, для яких зареєстровано знак, саме на території 

України» [78, с. 313]. Даний висновок був зроблений  у 2009 році, водночас й 

допоки судові рішення з цього питання здебільшого свідчать про 

відпрацьовану й сталу судову практику.  

Відтак, вважаємо, що в Україні доцільно спиратися на більш широкий 

стандарт ISO 3166, якщо зазначається, що стандарт лише рекомендується. 

Адже згідно зі стандартом ISO 3166-1 alpha-3 трибуквеним кодом для України 

є саме «UKR»
12

.  

На особливу увагу заслуговує те, що нині у Міжнародному бюро ВОІВ 

прийнята внутрішня ініціатива щодо підвищення якості даних, особливо в 

                                           
12

 Ця пропозиція висловлювалася автором неодноразово у наукових та фахових публікаціях, а також 

під час виступів на міжнародних науково-практичних конференціях. Див., наприклад: Сенчук В. В. 

Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // 

Інтелектуальна власність в Україні. 2014. № 6 [120, с. 29-35]; Сенчук В. До питання про охорону офіційних 

назв держав від недобросовісного використання // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 6 [122, 

с. 39-46] та інших. 
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частині, що стосується географічних зазначень, включаючи назви округів, 

територій та інших суб'єктів, за допомогою узгодженого використання таких 

назв стосовно усіх продуктів та послуг, що надаються Міжнародним бюро 

(МБ). Так, Комітет зі стандартів ВОІВ (КСВ) на шостій сесії, що відбувалася 

15 – 19 жовтня 2018 р. у м. Женева, присвятив увагу перегляду Стандарту 

ВОІВ ST.3 (REVISION OF WIPO STANDARD ST.3). КСВ, зокрема, наголосив, 

що у частині, що стосується двобуквених кодів, то стандарт ВОІВ ST.3, 

узгоджений зі стандартом ISO 3166, є основою для досягнення цієї мети. У той 

же час, будучи членом системи ООН, Міжнародне бюро використовує в 

рамках даної ініціативи як основу короткі назви держав і територій з 

термінологічної бази ООН (UNTERM) за винятком деяких випадків іншої 

давньої практики. Із метою реалізації вищезгаданої ініціативи за узгодженим 

використання назв логічно випливає необхідність застосування коротких назв. 

З іншого боку, короткі назви використовуються в даний час в стандарті ВОІВ 

ST.3 на основі стандарту 3166 ІСО. У зв'язку з цим на сьомій сесії Комітету 

Міжнародне бюро запропонує узгодити короткі назви в стандарті ВОІВ ST.3 із 

назвами з термінологічної бази UNTERM, за винятком деяких випадків іншої 

давньої практики Міжнародного бюро, і з цією метою внесе пропозицію про 

зміну деяких коротких назв, використовуваних у даний час в стандарті ВОІВ 

ST.3 [173]. Так, планується, що МБ перегляне стандарті ВОІВ ST.3, 

включивши зміни, що стосуються назв країн у тому вигляді, як вони прийняті 

Організацією по підтримці зміни, яка торкнулася міжнародного стандарту ISO 

3166 (ISO 3166/MA). При цьому МБ підготує пропозицію про перегляд 

стандарту ВОІВ ST.3, включивши зміни, що стосуються двобуквених кодів 

країн у тому вигляді, як вони прийняті відповідно до ISO 3166/MA.  

Зауважимо, що аналіз стандарту ISO 3166/MA (Додаток Б) та порівняння 

його зі стандартом ВОІВ ST.3 дозволяє говорити про доречність внесення 

планованих змін. Адже двобуквені, а іноді навіть й трибуквені коди країн 

далеко не завжди асоціюються з назвою держави. Прикладом можуть 



124 

 

 

слугувати позиції ISO 3166/MA стосовно таких країн як, наприклад, Algeria – 

DZ, DZA (012); Aruba – AW, ABW (533); Eswatini – SZ, SWZ (748); Palau – 

PW, PLW (585); Samoa – WS, WSM (882) та ціла низка інших.  

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що тривалий аналіз практики 

надання дозволів на використання назви держави у знаку для товарів та послуг 

свідчить про необхідність якісного удосконалення національного 

законодавства. Адже усі передбачені обмеження щодо використання офіційної 

назви держави, її міжнародних кодів, стилізацію та їх імітацію вжиті лише 

задля охорони від посягання на суверенітет держави та охорону прав 

споживачів, щодо можливості введення їх в оману стосовно виробника, 

товару, послуги, якості або їх походження, через можливість асоціації 

продукції, маркованої такими знаками з Україною.  

Натомість, на наш погляд, необхідним є введення норми, яка би прямо 

забороняла використання, без погодження з уповноваженим органом, чи 

імітацію офіційної назви держави «Україна» та її двобуквеного і трибуквеного 

кодів «UA», «UKR» та домену «УКР». Оскільки цілком упевнений, що назви 

держав потрібно охороняти не гірше, ніж державні кордони. В сучасних 

умовах це набуває якісно нового змістовного значення.  

 

2.2. Особливості набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки, що включають офіційну назву держави «Україна» 

 

Як вбачається з попереднього параграфу, процедура реєстрації 

торговельних марок, до складу яких входить позначення, що містить офіційну 

назву держави «Україна», має свої особливості. Такі особливості 

обумовлюються сукупністю факторів, що включають функціональне 

призначення торговельних марок, конкуренцією тощо. Адже, з одного боку, 

торговельна марка може використовуватися для позначення комерційного 

походження товару чи послуги, які не пов’язані з власником торговельної 
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марки. З іншого боку, торговельна марка може використовуватися для 

ідентифікації товарів та послуг самого власника торговельної марки або для 

позначення товарів чи послуг, які законно введені у цивільний оборот.  У 

цьому сенсі можна підтримати думку І. Шугурової, що «подібні ситуації 

виникають, наприклад, у контексті порівняльної реклами та перепродажу 

оригінальних товарів. У випадках, коли товарний знак використовується в 

даних аспектах, тільки явно недобросовісне використання є порушенням 

прав» [152, с. 69]. Позначені дві ситуації є фундаментально різними, що 

знаходить відображення у практиці Суду ЄС, враховуючи широке тлумачення 

дій із використання даного комерційного позначення. Зазначають також, що 

«закон про товарні знаки є особливою складовою частиною розгалуженої 

галузі законодавства про недобросовісну конкуренцію, і що впровадження 

захисту товарних знаків служить запобіганню проявам недобросовісної 

конкуренції, зокрема комерції під чужим іменем, заниження визначеної якості 

або ціни, що вказується у рекламі» [1, с. 15]. 

Наведене є прикладом пошуку балансу інтересів правовласників, 

споживачів, конкурентів, суспільства в цілому, у даному разі через призму 

судової практики. Оскільки ця проблема є типовою для сфери інтелектуальної 

власності загалом, не залежно від рівня економічного розвитку відповідної 

країни чи регіону, її розв’язанню присвячується чимало зусиль як з боку 

наукових досліджень, так і безпосередньо практики – від нормотворення до 

правозастосування, зокрема й шляхом судового захисту. Про необхідність 

пошуку балансу між охороною інтелектуальної, творчої діяльності та іншими 

складовими постійно зазначають у фахових публікаціях та дослідженнях 

(наприклад, проф. О.П. Орлюк наголошує на необхідності знайдення 

справедливого балансу між охороною результатів інтелектуальної діяльності 

та доступністю інформації [82, с. 63]).   

У цьому сенсі цікавість являють розроблені представниками міжнародної 

наукової спільноти (L. Bently, G. Dinwoodie, C. Geiger, І. Griffits, A. Kur,          
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A. Ohly, A. Peukert, M. Ricolfi, J. Schovsbo, M. Senftleben, K. Weckstrom,          

L. Zelechowski) Рекомендації щодо заходів забезпечення свободи вираження і 

збалансованої конкуренції в праві ЄС про товарні знаки (The Recommendation 

on Measures to Safeguard Freedom of Expression and Undistorted Competition in 

EU Trade Mark Law) [232, с. 337-344], представлені широкому загалу у 2015 

році з метою включення відповідних положень до законодавства та його 

тлумачення.  

Фактично, у даному документі міститься погляд на існуючі й можливі 

випадки гнучкого узгодження інтересів власності та конкуренції на різних 

стадіях, зокрема, у процесі надання охорони товарному знаку, аналізу 

порушень прав на товарний знак, тлумачення обмежень і розподілу тягаря 

доведення. Підхід Рекомендацій через призму власності обумовлюється 

приватноправовою доктриною, практикою Суду ЄС та ЄСПЛ, й 

підкріплюється певними правовими приписами. Адже, наприклад, виходячи з 

положень пункту 26 преамбули та статті 19 Регламенту ЄС 2017/1001 про 

товарний знак ЄС, останній розуміється саме як об'єкт власності [206]. І саме у 

такому розумінні вирішується питання щодо конкуренції. Тобто, з метою 

досягнення відповідного балансу нормотворцю, відомству з інтелектуальної 

власності й судам слід враховувати законні інтереси власників товарних 

знаків, споживачів, конкурентів і суспільства в цілому. При цьому слід мати 

на увазі, що надання прав на товарний знак не повинно давати конкурентних 

переваг, крім встановлення виключного зв'язку між позначенням, яке може 

бути використане для розмежування товарів і послуг на ринку, і набуттям 

репутації. Даний принцип повинен визнаватися незалежно від виду 

позначення і підстави для відмови в наданні охорони. Тобто, якщо інтереси 

споживачів полягають у забороні надання охорони в разі відсутності 

розрізняльної здатності, то інтереси конкуренції полягають у необмеженому  

використанні позначення, однак вони беруться до уваги тільки щодо описових 

ознак позначень [232; 152, с. 69]. У цьому сенсі доречно звернути увагу на 
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позицію, викладену у дослідженні Інституту Макса Планка, що «Суд ЄС в 

своїй практиці абсолютними підставами для відмови у наданні охорони 

товарному знаку визначив інтереси споживачів і конкурентів як різні 

субкатегорії публічних інтересів» [191]. 

Загалом пропоновані в Рекомендаціях правила у цілому виходять із 

фундаментальних принципів, закріплених у  Лісабонському договорі  (Treaty 

of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 

European Community  [231]), Хартії основних прав Європейського Союзу [140] 

та Європейській конвенції з прав людини [43]. Відповідні норми, на думку 

європейських дослідників, мають бути інкорпоровані в законодавство на 

регіональному та національному рівні [232]. Доцільно зауважити, що ряд 

пропозицій, обґрунтованих у Рекомендаціях, був дійсно сприйнятий у процесі 

реформи права ЄС щодо товарних знаків (про яку йтиметься у наступному 

розділі). 

Наведені міркування щодо пошуку балансу інтересів між 

інтелектуальною власністю та конкуренцією цілком справедливо поширити й 

на торговельні марки, що містять назви держав (у широкому розумінні, 

пропонованому ВОІВ). Адже у даному разі рівень конкуренції поглиблюється 

перетинанням із можливостями, отриманими завдяки національному 

брендингу в цілому.  

На цю проблему можна подивитися й з іншого аспекту, а саме вважати, 

що такою мірою має забезпечуватися рівномірність права. Яку в 

юриспруденції сприймають як національність права на те, щоб затвердити у 

житті людей принцип еквівалентності, рівного несення за рівних умов тягаря 

відповідальності, що втілюється у понятті «справедливість».  

Проф. Н.С. Кузнєцова наголошує на тому, що «з позицій природного 

права справедливість – це застосування моральних вимог як вимог правових 

до актів цивільного законодавства, це поняття про належне, яке відповідає 

розумінню сутності людини та її прав» [49, с. 10]. У цьому сенсі слід виходити 
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з позиції, пропонованої проф. Р.А. Майдаником, який зауважує, що «зазначена 

якісна характеристика є засобом відновлення дисбалансу між економічно чи 

юридично нерівними учасниками відносин, якщо більш сильна сторона 

зловживає своїм економічним чи юридичним становищем; вона також є 

засобом відновлення рівноваги інтересів сторін, на які вплинули різноманітні 

обставини об’єктивного характеру, що не залежать від їх волі»  [53, с. 16].  

Як було зазначено у попередньому параграфі, позначення, що містять 

назву держави, можуть бути включені до знака як елементи, що не 

охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх 

власників. Україна в особі  ДП «Укрпатент» використовує широкий підхід, 

визначений ВОІВ, згідно з яким принаймні для цілей експертизи знаків 

поняття «назва країни» може охоплювати: офіційну або офіційну визнану 

назву держави, загальноприйняту назва, переклад або транслітерацію цієї 

назви, коротку назва держави, а також назву, яку використовують в 

скороченій формі і в якості прикметника. Особливості застосування цих 

позицій були продемонстровані у попередньому параграфі.  

В Україні щонайменше для цілей експертизи не допускається реєстрація 

товарних знаків, що складаються виключно з назви країни, якщо ця назва є 

описовою відносно місця походження товарів чи послуг. Це випливає з 

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

згідно з яким товарні знаки, що складаються виключно з позначень чи даних, 

які носять описовий характер при використанні щодо товарів і послуг, 

зазначених у заявці, не підлягають реєстрації, зокрема коли вони позначають 

місце або час виробництва, продажу товарів або надання послуг. Проте 

відомство оцінює, яке становище займає таке позначення у складі знака. 

Поряд з цією нормою, національним законодавством передбачається окрема 

підстава для відмови в реєстрації товарного знака, що містить офіційну назву 

будь-якої країни. При цьому таку назву може включатися в товарний знак як 

елемент, що не охороняється, за умови отримання згоди від компетентного 
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органу. Слід враховувати, що зазначена підстава не виключає експертизи 

товарного знака на наявність розрізняльної здатності. Окрім цього, підстава 

для відмови, передбачена в національному законодавстві, не поширюється на 

назву держави в формі прикметника. Однак експерт має перевірити, чи не 

вводить даний товарний знак в оману щодо географічного місця походження 

товарів або послуг. 

У частині застосування процедур визнання реєстрації недійсною й 

заперечень, то згідно з національним законодавством підстава для відмови в 

реєстрації знаку, а саме неохороноспроможний знак, який визнаний описовим, 

також є підставою для визнання його реєстрації недійсною і для заперечення. 

Тобто, механізм визнання знаків недійсним, а також  заперечень передбачений 

національним законодавством.  

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не 

містить спеціальної заборони на використання товарних знаків, які з великою 

ймовірністю здатні вводити широку громадськість в оману щодо, зокрема, 

географічного походження товарів і послуг. Такі товарні знаки 

неохороноздатні, і їх реєстрація може бути визнана недійсною. Однак якщо 

виробник при використанні позначень в ході здійснення комерційної 

діяльності надає споживачам інформацію, що вводить в оману, зокрема 

неправдиві відомості про місце походження товарів, такі дії вважаються 

недобросовісною конкуренцією та забороняються. Україна вважає, що 

зацікавлені сторони повинні мати доступ до належних правових засобів для 

запобігання використанню назв країн, якщо таке використання може вводити 

громадськість в оману щодо географічного місця походження товарів та 

послуг. 

Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, 

утворений Установою, а саме Комісія щодо погодження питань про внесення 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаку для 

товарів і послуг. Розв’язання питань щодо включення офіційної назви держави 
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до позначень Комісія здійснює на підставі згадуваних вище Правил 

погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом МОН 

України  № 790 від 04.08.2010 р. (зі змінами) [70] (далі – Правила). 

Окрім цього слід згадати й Постанову Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на 

об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 р. № 1716 (зі змінами) [94]. 

Згідно з якою за включення до знака для товарів і послуг позначення, що 

відображує назву держави «Україна», було передбачено додаткове стягнення 

державного збору у розмірі 6000 грн. Підвищення рівня збору порівняно з 

іншими позначеннями дало підстав деяким практикам розглядати це як певний 

стримуючий фактор для одержання торговельної марки, що відображає назву 

держави. Водночас динаміка надходження кількості заяв (спочатку до ДДІВ, а 

пізніше до ДСІВУ) та розгляд їх уповноваженим органом не підтверджує того, 

що додаткова сплата стала серйозним стримуючим фактором щодо бажання 

заявника ідентифікуватися з державою (Таблиця 7) .  

Таблиця 7.  

Статистика заявок на позначення 

(в т. ч. «Український, українська, українське, України, українка інше; 

«Украинский, украинская, украинское, украинцы, украинка …) 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

відкликаних 

заявок  

93 95 132 110 126 328* 

свідоцтв  102 86 133 96 73 6** 

* 50% відкликані – по іншим діловодство ще ведеться 01.04.2016 

** станом на 01.04.2016. 

 

Аналіз підстав набуття правової охорони такими позначеннями дозволяє 

виокремити певну специфіку. В частині використання назв держав, кодів тощо 

така специфіка розглядалася вище. Водночас це не єдина відмінна 

характеристика від інших торговельних марок. Зокрема, це стосується як 
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суб’єктного складу, так і порядку набуття прав на відповідні торговельні 

марки.  

Адже відповідно до законодавства «згода на внесення до знака для 

товарів і послуг назви «Україна» надається виключно: фізичним особам-

підприємцям, зареєстрованим у встановленому законодавством України 

порядку;  юридичним особам, створеним у встановленому законодавством 

України порядку» (п. 2.1 Правил [70]).  

У даному разі слід згадати наукову дискусію щодо торговельних марок в 

частині визначення  суб’єктного складу осіб, що мають право отримати 

правову охорону на цей засіб індивідуалізації. Адже серед фахівців так і не 

знайшлося єдності у розумінні доцільності обмеження прав на торговельні 

марки суто для суб’єктів підприємницької діяльності. Наприклад, І. Ошарова, 

М. Дубинський [85, с. 17-19], О.М. Мельник [58, с. 22-24], О.Ю. Кашинцева 

[37, с. 54-55] та ряд інших вважають доцільними обмеження отримання прав 

на торговельну марку для фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької 

діяльності. Оскільки такі особи не беруть участі у процесі виробництва 

товарів чи надання послуг і не ставлять, відповідно, за мету використання 

торговельної марки для індивідуалізації товарів і послуг на ринку. Навпаки, це 

породжує можливість щодо недобросовісного використання прав на 

зареєстровану торговельну марку.  

Натомість інші автори (наприклад, І.Ю. Кожарська [41, с. 255],               

О.І. Піхурець [138, с. 374-376], О.А. Рассомахіна [114, с. 218-219]) пропонують 

широкий підхід до осіб, які можуть набувати правову охорону на торговельну 

марку, що не допускає обмеження прав людини чи прав будь-якої юридичної 

особи. В якості додаткового аргументу пропонується складність чи взагалі 

сумнівність перевірки наявності у фізичної особи документів, що свідчать про 

її право здійснювати підприємницьку діяльність. Зокрема, О.А. Рассомахіна 

вважає, що «обмежувати право фізичної особи на реєстрацію позначення 

торговельної марки є неправомірним з тієї точки зору, що фізична особа має 



132 

 

 

право на створений нею нематеріальний актив, і їй належить право 

вирішувати, на яких організаційно-правових засадах використовувати це 

позначення у господарському обороті» [114, с. 219]. Автори науково-

практичного коментаря до Книги 4 ЦК України роблять висновок, що стаття 

492 ЦК України та профільний закон визначають, що для набуття статусу 

суб’єкта права інтелектуальної власності на торговельну марку особи повинні 

брати участь у господарській діяльності [99, с. 311-312]. На підтвердження 

чого слугує й стаття 157 Господарського кодексу України, відповідно до якого 

суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку мають бути 

суб’єктами господарювання [9]. Водночас фахівці наголошують на тому, що 

таке закріплення в обмеженні статусу суб’єкта права інтелектуальної 

власності не відповідає міжнародним стандартам і має бути усунуте.  

Слід зауважити, що Договір про закони щодо товарних знаків (TLT), 

ратифікований Україною у 1995 році, закріпив норму, згідно з якою жодна 

країна-учасниця не може вимагати виконання певних умов щодо заявки на 

торговельну марку протягом всього періоду її розгляду [15]. На рівні 

європейського законодавства свого часу Регламент ЄС № 40/94 від 20 грудня 

1993 р. у визначенні поняття у статті 4 закріпив термін «виробник», а у статті 

5 зазначив, що «власником торговельних марок може бути будь-яка фізична 

або юридична особа» [174]. 

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з 

урахуванням змін, внесених  Законом № 850-IV від 22.05.2003 р., не деталізує, 

який суб’єкт може звернутися за одержанням правової охорони на 

торговельну марку. Закон містить широкий підхід, згідно з яким особа, яка 

бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку (ч. 1 статті 7 Закону). 

При цьому під особою у Законі розуміється фізична або юридична особа (абз. 

3 статті 1 Закону) [21].  

Однак, як зазначалося вище, в частині набуття прав на торговельну марку, 

що містить назву «Україна», суб’єктний склад обмежується виключно 
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фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. Застосований 

підхід є цілком логічним й обмовлений метою отримання таких позначень. 

Водночас положення, закріплене п. 2.1. розділу ІІ Правил погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», до знака для товарів і послуг, затверджених наказом МОН України  

№ 790 від 04.08.2010 р., може сприйматися як звуження прав заявника. Адже у 

Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині 

суб’єктного складу відсутня деталізація чи звуження такого суб’єктного 

складу по відношенню до будь-яких торговельних марок. У ч. 1 статті 6 

Закону, в якій визначено, що «позначення, які зображують або імітують 

офіційні назви держав, не можуть одержати правову охорону, і водночас 

допускається включення таких позначень до знака як елементів, що не 

охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх 

власників, ніде не визначено, що власником можуть бути лише суб’єкти 

підприємницької діяльності» [21]. 

Враховуючи ієрархію нормативно-правових актів (див, наприклад [83,    

с. 25-32]), Правила не можуть виходити за межі регулювання Закону, адже 

прийняті саме на його виконання. Водночас сам підхід, закладений 

Правилами, більш точно відображає суть позначень, що включають офіційну 

назву держави. Відтак, вважаємо за доцільне внести зміни до Закону України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», включивши норму, що 

«згода на внесення до знака для товарів і послуг назви «Україна» надається 

виключно:  

фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим у встановленому 

законодавством України порядку; 

юридичним особам, створеним у встановленому законодавством України 

порядку». 

Обмеження даного кола осіб фактично резидентами цілком логічне й 

обумовлюється тим, що включення офіційної назви держави має допускатися 
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лише стосовно національного бізнесу.  

Поряд із цим слід зазначити, що внесення таких змін у частині обмеження 

суб’єктного складу матиме сенс лише у тому разі, якщо й надалі 

залишатиметься дозвільний порядок для включення офіційної нави держави 

до торговельної марки. Натомість, якщо йти шляхом повної заборони (як це 

застосовується рядом країн, що було продемонстровано вище), тоді й питання 

щодо суб’єктного складу втрачає сенс.  

Водночас на даний момент маємо виходити з чинного законодавства й 

враховувати визначені ним умови надання правової охорони торговельним 

маркам. Для отримання згоди Комісії на внесення до знака позначення, що 

містить офіційну назву держави або її імітацію, заявникам треба відповідати 

умовам (окремим факторам або сукупності факторів), викладеним у пункті 2.2. 

Правил, а саме:  

«- використання офіційної назви держави «Україна» як елемента знака 

для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам 

гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману 

громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги; 

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака 

для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи 

художню цінність; 

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними, притаманними лише Україні; 

- заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів 

та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і 

послуг; 

- заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі 

товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче 

положення; 

- тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку 
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щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років» [70]. 

Слід підкреслити, що під час роботи Комісії у процесі розгляду 

клопотання про надання згоди, Комісія може враховувати як окремі фактори, 

так і їх сукупність.  

До клопотання мають додаватися відповідно до п. 5 Правил: 

«- копія повідомлення закладу експертизи про необхідність надання згоди 

Комісії на внесення офіційної назви держави «Україна» до знака для товарів і 

послуг та бібліографічні дані за заявкою, які є невід'ємною частиною 

повідомлення; 

- копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (фізичної 

особи - підприємця) та установчих документів (якщо заявником є юридична 

особа); 

- документи, що підтверджують наявність щодо заявника факторів, 

визначених пунктом 2.2 розділу II цих Правил. Такими документами можуть 

бути, зокрема:  

документи, що підтверджують визнання якості товарів та/або послуг 

заявника на національному та/або міжнародному рівні за результатами його 

участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (копії дипломів, 

грамот, нагород тощо);  

відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в 

офіційних засобах масової інформації тощо» [70]. 

Остаточні результати розгляду клопотання Комісією, відображаються в 

рішенні Комісії. Керуючись Законом України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», Правилами погодження питань про внесення позначення, 

що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг, 

затвердженими наказом МОН України № 790 від 04.08.2010 р., Комісія має 

встановити один із двох можливих юридичних фактів:  

«- клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам 

розділу III Правил та щодо заявника наявні визначені пунктом 2.2 розділу II 
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Правил фактори;  

- клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу 

III Правил, але щодо заявника відсутні визначені пунктом 2.2 розділу II 

Правил фактори, з їх конкретизацію» [70]. 

Встановлення таких фактів дає підстав Комісії прийняти одне з наступних 

рішень:  

- надати згоду на внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави "Україна", до знака для товарів і послуг за заявкою № ___________ 

від _________ року;  

- відмовити заявнику у наданні згоди на внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг за заявкою 

№ ___________ від _________ року; 

- зупинити розгляд клопотання для надання додаткових матеріалів.  

Додаткові матеріали, що підтверджують наявність щодо заявника 

факторів, визначених пунктом 2.2 розділу II Правил, «мають бути подані 

протягом двох місяців від дати одержання цього рішення, й можуть 

передбачати:  

- копії документів, що підтверджують промислову, освітню, наукову, 

культурну чи художню цінність товарів і послуг, щодо яких передбачається 

використання такого знака;  

- копії документів, що підтверджують визнання якості товарів та/або 

послуг заявника на національному та/або міжнародному рівні за результатами 

його участі в виставках, конкурсах, конференціях, семінарах (нотаріально 

засвідчені копії дипломів, грамот, нагород тощо);  

-  копії документів, що підтверджують тривалість діяльності заявника (не 

менше 5 років) на ринку України або світовому ринку;  

- копії документів, що підтверджують, що заявник займає домінуюче 

положення на ринку України щодо товарів та/або послуг, для яких 

передбачається використання знака;  
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- копії документів, що підтверджують, що заявник здійснює 

зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі товарів та/або послуг 

зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче положення;  

- відомості про діяльність заявника в інтересах України, опубліковані в 

офіційних засобах масової інформації; 

- інше» [70].  

Більшість фахівців, які аналізували питання реєстрації торговельних 

марок, що містили назву держави у тому чи іншому вигляді, зійшлися у думці, 

що Правила, прийняті у 2010 році, істотно посилили умови надання правової 

охорони таким позначенням, але разом з тим, вони їх і конкретизували. 

Оскільки відповідно до раніше діючих, вже втратили силу Правил, до 

клопотання заявник повинен був докласти «лист від відповідного 

центрального органу виконавчої влади, який містить підтримку клопотання по 

суті, а також інформацію щодо діяльності заявника; інші матеріали, які 

заявник вважає за доцільне надати для отримання згоди». На ділі ж це 

означало, як у народній казці, «іди туди – не знаю куди, принеси те – не знаю 

що» [130]. І з цим твердженням важко не погодитися.  

Згідно з чинними нині Правилами (розділ V) «кінцеві результати розгляду 

клопотання, що не відкликане або не вважається відкликаним, відображаються 

в рішенні Комісії. У разі відповідності клопотання формальним вимогам, 

встановленим Правилами, Комісія приймає рішення про надання згоди на 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака 

для товарів і послуг. У разі, якщо під час розгляду клопотання на засіданні 

Комісії встановлено, що відсутні окремі фактори або сукупність факторів, 

визначених пунктом 2.2 розділу II Правил, Комісія приймає рішення про 

відмову у наданні згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», до знака для товарів і послуг. Якщо під час розгляду 

клопотання на засіданні Комісії встановлена необхідність надання додаткових 

матеріалів, Комісія приймає рішення відповідно до пункту 4.13 розділу IV 
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Правил про зупинення розгляду клопотання та надання додаткових 

матеріалів» [70]. 

З метою відсутності у подальшому питань щодо аргументації прийнятого 

рішення, у ньому зазначаються всі правові підстави, з яких його прийнято, та 

їх обґрунтування. Затверджене головою Комісії рішення надсилається 

заявнику не пізніше одного місяця від дати засідання Комісії, на якому це 

рішення прийнято. У цей самий строк копія рішення Комісії про надання 

згоди на внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», 

до знака для товарів і послуг чи рішення про відмову у наданні такої згоди 

надсилається закладу експертизи для врахування під час подальшого 

проведення експертизи заявки [70].  

Зауважимо, що наявність більш чітко прописаних правових механізмів 

щодо розгляду клопотань заявників про внесення до знака для товарів і послуг 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», та прийняття 

відповідного рішення, стало підґрунтям для більш якісної роботи Комісії 

(статистика щодо її діяльності наводиться у Таблиці 8).  

Таблиця 8.  

Статистика справ, що подані до Комісії 

 2012 2013 2014 2015 2017* 2018** 

Надання 

згоди 

57 51 73 38 8 31 

Відмова 6 6 4 4 4 3 

Запит 

матеріалів 

6 14 9 14 5 7 

Відкликані  3 2 4 2 11 8 

* Інформація за 2016 рік відсутня 

** Інформація станом на 03.12.2018 року. 

У графіках 1 – 2 наведено результати діяльності Комісії 
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Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 
«Україна», до знака для товарів і послуг 2012-2014
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Комісія щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 
«Україна», до знака для товарів і послуг 2015-2018

 

Із наведеного можна зробити висновок, що зацікавленість заявників у 

реєстрації позначень із використанням офіційної назви держави «Україна», 

має неабиякий попит. Так, у 2012 – 2013 роках кількість справ, що надходили 

на розгляд Комісії, сягала 70 – 75 звернень на рік. А у 2014 році, році 
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політичного загострення та підйому патріотичного духу, кількість справ 

сягнула позначки майже у 90 звернень, з яких більше 70 отримали згоду. 

Такий попит не міг не насторожити фахівців, адже велика кількість реєстрацій 

приходилась на політичні партії, громадські організації, рухи тощо, що у 

світлі політичної дестабілізації могло би використовуватися із порушенням 

громадського порядку чи моралі. Саме тому протягом 2015 – 2017 років було 

проведено низку круглих столів із обговорення цього питання. Не було жодної 

конференції, де б це питання не підіймалось та не обговорювалось фахівцями. 

Якщо подивитись на графік Комісії щодо погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна» 2015 – 

2018, то можна сказати, що через зміну підходів до розгляду таких справ та 

більш прискіпливий та ретельний аналіз подаваних матеріалів, а також 

завдяки публічним обговоренням цього питання, вдалося зменшити жагу 

заявників та знизити кількість звернень до Комісії у 2017 році до 31, а у 2018 – 

до 56 справ. Також треба зазначити, що на сьогоднішній день надання згод є 

трохи більшим за 50%, на відміну від 80 – 90% у 2012 – 2014 роках. 

Зазначене вплинуло й на подальші рішення Апеляційної палати 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Прикладом може бути 

рішення Колегії Апеляційної палати МЕРТ України від 23.10.2017 р. Колегія 

розглянула заперечення ТОВ «ЛАССІ» проти рішення Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку) про 

відмову в реєстрації знака для товарів і послуг «UAkrasa, зобр.» за заявкою       

№ m 2015 09648 [115]).  

На підставі висновку закладу експертизи 13.06.2017 Мінекономрозвитку 

було прийнято рішення про відмову в реєстрації знака «UAkrasa, зобр.» за 

заявкою № m 2015 09648, оскільки у складі заявленого позначення наявне 

зображення офіційно визнаного двобуквеного коду назви держави Україна 

«UA», але Комісією  щодо погодження питання про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг 
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відмовлено у включенні згаданого елемента до складу позначення. 

Колегія Апеляційної палати вивчила і проаналізувала аргументацію 

сторін, що міститься в матеріалах справи і яку було наведено під час розгляду 

заперечення в апеляційному засіданні. Заявлене комбіноване позначення 

складається зі словесних елементів “UA”, “krasa”, розташованих один під 

одним, та зображувального елемента у вигляді півкола та двох колосків. Слово 

“UA” виконано великими зеленими літерами латиниці, а слово “krasa” – 

маленькими чорними літерами латиниці. Літери “U, A, r, a” огинає півколо 

зеленого кольору, а праворуч від словесного елемента розміщено зображення 

двох зелених колосків. 

Розглянувши наявні в апеляційній справі матеріали, колегія Апеляційної 

палати встановила наступне. 24.06.2015 заявником – Суярко Л.В. подано 

заявку № m 2015 09648 на реєстрацію знака для товарів і послуг «UAKrasa, 

зобр.» відносно послуг 35 класу МКТП. Під час експертизи заявнику було 

надіслано повідомлення від 05.08.2016 (вих. № 57248/ЗМ/16) про те, що для 

проведення експертизи слід подати документ, що підтверджує право заявника 

на використання в складі позначення імітації офіційно визнаного 

двобуквеного коду назви держави Україна «UA». 02.09.2016 (вх. №13759) 

заявником до Комісії подано клопотання про надання дозволу про внесення 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для 

товарів і послуг за заявкою № m 2015 09648.  

13.09.2016 (вих. № 1-15/7344) заявнику надіслано повідомлення Комісії 

про те, що клопотання не відповідає вимогам розділу ІІІ Правил погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», до знака для товарів і послуг, а саме не містить: номера заявки та 

дату її подання; суті клопотання; інформації щодо діяльності заявника. До 

клопотання не додано: копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної 

особи – підприємця; копію повідомлення закладу експертизи про необхідність 

надання згоди Комісії на включення офіційної назви держави «Україна» до 
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знака для товарів і послуг та бібліографічних даних щодо заявки; копії 

документів, що підтверджують наявність щодо заявника факторів, визначених 

пунктом 2.2 розділу ІІ Правил погодження.  

27.10.2016 (вх. № 16624) Комісією одержано відповідь заявника з 

додатковими документами. 24.03.2017 (вих. № 1-15/2477) Комісією прийнято 

рішення про відмову заявнику Суярко Л.В. у наданні згоди на внесення 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для 

товарів і послуг за заявкою № m 2015 09648, в якому зазначено, що 

клопотання та додані до нього документи відповідають вимогам розділу ІІІ 

Правил погодження, але щодо заявника відсутні фактори, визначені пунктом 

2.2 розділу ІІ Правил погодження. 04.04.2017 (вх. №17/ЗМ/Вх№64085) 

Укрпатентом одержано клопотання заявника про внесення до матеріалів 

заявки змін, пов’язаних зі зміною особи заявника на підставі договору від 

27.03.2017 про передачу права на одержання свідоцтва на знак для товарів і 

послуг «UAkrasa, зобр.» за заявкою № m 2015 09648. Відповідно до умов 

зазначеного договору право на одержання свідоцтва за заявкою передано від 

Суярко Лідії Володимирівни до ТОВ «ЛАССІ» [115]. 

Відповідно до пункту 5 статті 10 Закону заявник має право вносити до 

заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї 

адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника, а також 

зміни щодо скорочення переліку товарів і послуг. Ці виправлення та зміни 

враховуються, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання 

ним документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. За подання 

заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін 

сплачується збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна 

виникла через залежні від подавця заяви обставини. Пунктом 3.3.8 Правил 

встановлено, що відомості про зміну особи заявника внаслідок передачі права 

на одержання свідоцтва за заявкою вносяться в матеріали заявки за заявою 

заявника. 06.04.2017 (вих. № 34362/ЗМ/17) Укрпатентом відправлено 
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повідомлення про те, що клопотання про внесення змін на підставі договору 

про передачу прав прийнято до уваги і заявником за вказаною заявкою 

вважається ТОВ «ЛАССІ» [115].   

13.06.2017 (вих. № 58348/ЗМ/17) Мінекономрозвитку прийнято рішення 

про відмову в реєстрації знака «UAkrasa, зобр.» за заявкою № m 2015 09648, 

оскільки у складі заявленого позначення наявне зображення офіційно 

визнаного двобуквеного коду назви держави Україна «UA», але Комісією 

щодо погодження питання про внесення позначення, що містить офіційну 

назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг відмовлено у 

включенні згаданого елемента до складу позначення (рішення Комісії від 

24.03.2017 вих. № 1-15/2477). 

У запереченні та на засіданні апелянт просив урахувати обставини на 

користь реєстрації знака, а саме тривалість використання та набуття щодо 

нього розрізняльної здатності. Магазини ТОВ «ЛАССІ» є єдиними в Україні, в 

яких представлена косметична продукція виключно українських виробників – 

більше 60 українських косметичних брендів. Продукція апелянта 

розповсюджується в Україні через роздрібні магазини, а через Інтернет-

магазин uakrasa.net по всіх регіонах України та й в інші країни світу.  За час 

свого існування ТОВ «ЛАССІ» здійснила низку благодійних проектів з 

використанням заявленого позначення. Так, у березні 2016 року апелянт 

виступив спонсором Літературного конкурсу молодих літераторів 

«Гранослов». У 2016 – 2017 роках через магазини UAkrasa здійснювався збір 

речей та передача їх до Замглайського дитячого будинку (Чернігівська 

область), Білоцерківського дитячого будинку-інтернату (Київська область), 

Денишівського навчально-реабілітаційного центру (Житомирська область), 

Ніжинського дитячого будинку-інтернату (Чернігівська область), 

Благодійного фонду «Nakitel» для передачі речей до підшефних дитячих 

будинків та дитячих будинків сімейного типу (м. Київ) [115]. 

Колегія Апеляційної палати розглянула надані апелянтом документи та 



144 

 

 

інформацію, що міститься в них, проте вважає, що вони не є слушними з 

огляду на підставу для відмови в реєстрації знака, зазначену в рішенні 

Мінекономрозвику (пункт 1 статті 6 Закону). Разом з тим, колегія Апеляційної 

палати зазначає, що в документах заперечення міститься клопотання апелянта 

до Комісії про надання дозволу на внесення позначення, що містить офіційну 

назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг за заявкою № m 2015 

09648, датоване 18 травня 2017 року. Проте, зазначене клопотання Комісією 

не було одержано у зв’язку з тим, що 18 травня 2017 року набрала чинності 

постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 320 «Питання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі», згідно з якою функції і 

повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, 

були покладені на Мінекономрозвитку, а Положення про Державну службу 

інтелектуальної власності України втратило чинність. Отже, зазначене 

клопотання апелянта не надійшло до Комісії з причин, що не залежали від 

апелянта. Ураховуючи викладені обставини, колегія Апеляційної палати 

дійшла висновку про необхідність надання апелянту можливості здійснити 

своє право на звернення до Комісії, для чого заявка № m 2015 09648 має бути 

повернута на експертизу. За результатами розгляду заперечення колегія 

Апеляційної палати вирішила задовольнити заперечення ТОВ «ЛАССІ», 

рішення від 13.06.2017 про відмову в реєстрації знака для товарів і послуг 

«UAkrasa, зобр.» за заявкою № m 2015 09648 відмінити та повернути заявку на 

кваліфікаційну експертизу [115]. 

Водночас оцінюючи Правила погодження питань про внесення 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для 

товарів і послуг, з позицій правозастосування, слід звернути увагу на наступні  

їх  положення в частині надання дозволу на використання офіційних назв 

держав, у тому числі й в частині, що стосується назв інших держав. Як вже 

згадувалося вище, відповідно до п. 2.2. Правил така згода надається за умови 

наявності щодо заявників певних факторів, наявне формулювання яких на 
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сьогоднішній день викликає цілий ряд зауважень. А саме: 

• Використання офіційної назви держави «Україна» як елемента знака 

для товарів і послуг не суперечитиме публічному порядку, принципам 

гуманності й моралі, сприятиме інтересам держави та не вводитиме в оману 

громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги. 

Однак  у даному разі немає сенсу використовувати формулювання «не 

суперечить публічному порядку, принципам гуманності й моралі», оскільки це 

положення законодавчо встановлено для всіх видів позначень, навіть для тих, 

що не використовують «офіційну назву держави». Відповідно, порушення 

таких вимог у поданій заявці призведе зразу не відповідатиме умовам надання 

правової охорони знаку відповідно до ч. 1 статті 5 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», без подальшої передачі на 

розгляд Комісії.  

Формулювання «сприятиме інтересам держави» являє приклад оціночної 

категорії, й представляться незрозумілим та неточним (розпливчастим) з 

огляду на те, що будь-яка законна господарська діяльність сприяє інтересам 

держави. Адже така діяльність впливає на забезпечення сплати податків та 

обов’язкових платежів, розвиток окремих галузей та національної економіки в 

цілому тощо. 

Єдиним вдалим й зрозумілим з позицій експертної практики оборотом у 

наведеному формулюванні факторів є лише наступний: «не вводитиме в оману 

громадськість щодо особи, яка виробляє товар чи надає послуги».   

Відповідно, доцільним є викладення даного абзацу п. 2.2. Правил у 

наступній редакції:  

«не вводитиме в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи 

надає послугу, щодо місця походження та/або якості товару та/або послуги». 

• Товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака 

для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну чи 

художню цінність. 
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Наведене формулювання не викликає серозних зауважень, оскільки 

відображає всі можливі використання позначення та не обмежує заявника у 

напрямку використання. 

У даному разі доцільно рекомендувати лише додати до формулювання 

«соціальну» складову. Оскільки, на наш погляд, деякі позначення можуть 

використовуватись на підґрунті волонтерства чи іншого соціального, 

безоплатного явища, що може не підпадати ані під промислову, ані під 

освітню, наукову чи культурну та художні цінність.     

• Види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними, притаманними лише Україні. 

У даному разі можна погодитися із застосуванням обороту «унікальності» 

(щодо країни, назва якої використана). А от із формулюванням 

«притаманними лише Україні» – у жодному разі. Так, дійсно, в деяких 

випадках, зазначення назви держави, в даному випадку «Україна», має бути 

притаманне саме тій місцевості, яка мається на увазі. Але, на наш погляд, це 

більше стосується законодавства з питань охорони географічних зазначень та 

прав на зазначення походження товарів.  

ХХІ сторіччя є геополітичним та відкритим. Відповідно, визнавати, що є 

товари або послуги,  притаманні лише якомусь єдиному місцю чи країні, 

навряд чи є коректним. Перенесення виробництва із країн Північної Америки 

та Європи у країни Сходу є тому доказом. Ринки збуту товарів та надання 

послуг взагалі не мають кордонів – підтвердженням чого слугує є шалений 

ріст та попит на аутсорсинг (тобто передачу компанією частини її завдань або 

процесів стороннім виконавцям на умовах субпідряду – що часто проявляється 

у замовлені на виконання робіт дистанційно в інших країнах).   

Відтак, пропонується викласти зазначений абзац п. 2.2. Правил у 

наступній редакції: 

«види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними щодо назви країни, назва якої використана, та не викликають у 



147 

 

 

споживача хибних асоціацій щодо місця походження товарів або якості 

послуги». 

• Заявник займає домінуюче положення на ринку України щодо товарів 

та/або послуг, для яких передбачається використання знака для товарів і 

послуг. 

Як засвідчує аналіз судової практики, категорія «домінуюче положення 

на ринку» є досить спірною в частині доведення, особливо у справах, 

пов’язаних із недобросовісною конкуренцією. Таке доведення передбачає 

надання різноманітних доказів на підтвердження домінуючого стану. 

Обмежений обсяг роботи не дає можливості розкрити цю проблему належним 

чином.  

Однак що стосується експертизи заявки, поняття «домінуюче положення 

на ринку» є оціночною категорією, воно не має легального закріплення, й 

може вважатися суб’єктивним і нестабільним. Фактично, якщо будь-яка 

компанія довела, що в окремій галузі вона займає «домінуюче положення», 

інші учасники тієї ж галузі автоматично втрачають надію на отримання 

правової охорони використанню в їх позначеннях «офіційної назви держави» 

для підкреслення своєї приналежності до певного регіону. 

Враховуючи наведене, вважаємо недоцільним виключити таку норму 

загалом, але доцільним є певне «пом’якшення» формулювання, шляхом 

викладення його наступним чином: 

«заявник є активним учасником ринку щодо товарів та/або послуг, для 

яких передбачається використання знака для товарів і послуг».  

• Заявник здійснює зовнішньоекономічну діяльність та в своїй групі 

товарів та/або послуг зовнішньоекономічної діяльності займає домінуюче 

положення. 

У даному формулюванні знову ж таки застосовується поняття 

«домінуючого положення» та ще й з прив’язкою до зовнішньоекономічної 

діяльності. На наш погляд, зовнішньоекономічна діяльність взагалі не має 
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бути обов’язковою підставою для надання правової охорони. Діяльність 

заявника може бути внутрішньоекономічною й навіть взагалі – «не 

економічною».  

Відповідно, наявними є підстави виключити даний абзац із п. 2.2. Правил.  

• Тривалість діяльності заявника на ринку України або світовому ринку 

щодо таких товарів та/або послуг становить не менше 5 років.  

Зазначена норма збільшує ризики для виробника-заявника, оскільки вихід 

на ринок без  державної реєстрації позначення може призвести до негативних 

наслідків, зловживань із боку конкурентів, дискредитації тощо.  

У зв’язку з цим доцільним є надання можливості заявнику будь-яким 

чином довести хоча б достатній рівень підготови для виходу на ринок. 

У процесі проведення експертизи слід також звернути увагу на такий 

документ, як Методичні рекомендації з окремих питань проведення 

експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені наказом ДП 

«Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 р. № 91 із 

змінами, внесеними наказом ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» від 22.01.2016 р. № 08 [60].  

У контексті даного дослідження істотним є те, що відмова у реєстрації 

торговельних марок у державі може відбуватися не лише тоді, коли до 

уповноваженого органу (патентного відомства чи аналогічної інституції) 

звертаються із заявкою щодо надання охорони торговельним маркам, що 

включають назву цієї держави, але й іншої. Прикладом може бути досвід 

Польщі, яка у наступних двох випадках відмовила у наданні охорони 

товарним знакам, що включали назви держав. У першому випадку 

запитувалася реєстрація образотворчого товарного знака зі словесним 

елементом "ID". Відмова була заснована на статті 8 (6) національного закону 

про товарні знаки, згідно з яким можуть бути зареєстровані тільки ті товарні 

знаки, які містять назву або абревіатуру держави-члена Паризького союзу, 

якщо заявник пред'явить право на таке використання. На основі ISO 3166 
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словесний елемент ID був сприйнятий як код Індонезії і в реєстрації було 

відмовлено (Indonesia – ID, IDN (360), Додаток Б). У другому прикладі 

Відомство з ІВ Польщі вважало, що знак "MI CUBA", щодо якого 

запитувалася реєстрація в якості товарного знака польським підприємцем, 

ймовірно, міг би ввести в оману споживачів щодо походження і якості товарів, 

що мають таке маркування, і, таким чином, в реєстрації було відмовлено 

(Information on Cases and Case Studies Relevant to the Protection of Names of 

States and on Nation Branding Schem, SCT/27/5 [188, с. 4]). 

Слід зазначити, що триваюча інституційна реформа у сфері 

інтелектуальної власності створює нові перспективи для здійснення діяльності 

щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», до знака для товарів і послуг. Як відомо, згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2017 № 320 «Питання 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі» [95] Державна служба 

інтелектуальної власності України з 19 травня 2017 року припинила 

виконувати функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної 

власності. Діяльність, пов’язану з їх виконанням, нині здійснює Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України. Однак наділення МЕРТ 

відповідними повноваженнями має носити тимчасовий характер. Адже 

зазначене здійснюється в межах реалізації Концепції реформи сфери 

інтелектуальної власності, одним із кроків якої було визнано створення 

Національного органу інтелектуальної власності України (далі – НОІВ) як 

юридичної особи публічного права, що належить до сфери управління МЕРТ. 

З метою реалізації Концепції Кабінет Міністрів України затвердив план 

заходів, пунктом 5 якого було визначено розроблення і подання на розгляд 

Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких 

законодавчих актів України стосовно удосконалення державного управління 

сферою інтелектуальної власності (створення національного органу 

інтелектуальної власності).  
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Відповідний законопроект «Про Національну систему охорони 

інтелектуальної власності в Україні» був розроблений робочою групою під 

егідою НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Після схвалення 

МЕРТ він пройшов процедури громадського обговорення та був 

доопрацьований. Статтею 43 даного законопроекту було визначено правові 

засади діяльності Комісії національного органу інтелектуальної власності 

щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна» до торговельної марки [106]. А саме було закріплено 

наступне: 

«1. Комісія національного органу інтелектуальної власності щодо 

погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна» до торговельної марки, є консультативним органом 

національного органу інтелектуальної власності та формується на паритетних 

засадах із представників: 

1) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності; 

2) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну правову політику; 

3) державного органу зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є 

забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та 

у сфері державних закупівель; 

4) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, охорони 

культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних 

цінностей, державної мовної політики, а також забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері кінематографії, відновлення та 

збереження національної пам’яті; 

5) Адміністрації Президента України. 

6) національного органу інтелектуальної власності; 
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7) профільних наукових інститутів (центрів) Національної академії наук 

України та національних галузевих академії наук України (за їх наявності); 

8) профільного засобу масової інформації.  

2. Комісію очолює голова, який є працівником національного органу 

інтелектуальної власності. Голова має заступника, який обирається з членів 

комісії» [106]. 

Однак на сьогодні такий орган законодавчо не визначений, відповідно 

знаки, які містять в своєму зображенні державні символи України, зокрема й 

офіційну назву держави, фактично наразі за формальними ознаками не можуть 

реєструватися повноцінно. 

Підсумовуючи, зауважимо, що процедура реєстрації торговельних марок, 

до складу яких входить позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», має свої особливості. На наш погляд, усі передбачені обмеження 

щодо використання офіційної назви держави, її міжнародних кодів, стилізацію 

та їх імітацію мають вживатися, у першу чергу, задля охорони від посягання 

на суверенітет держави та охорону прав споживачів, щодо можливості 

введення їх в оману стосовно виробника, товару, послуги, якості або їх 

походження, через можливість асоціації продукції маркованої такими знаками 

з Україною. Аналіз міжнародного досвіду, а також діяльності ВОІВ, дозволяє 

зробити висновок про необхідність доопрацювання національного 

законодавства з вище окресленого питання.  

Враховуючи пропозиції, викладені у розділі 1 даного дослідження 

стосовно доцільності перегляду положень Паризької конвенції про охорону 

промислової власності в частині внесення змін до статті 6ter, вважаємо за 

доцільне також розкрити два можливі підходи у розв’язанні цього питання на 

національному рівні.  

ПІДХІД №1 

1. Рекомендувати країнам створити окремі підрозділи, на кшталт 

Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить 
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офіційну назву держави «Україна».  

Оскільки стаття 6ter Паризької конвенції не містить прямої заборони 

використання офіційних назв держав, натомість це питання залишено на 

розгляд на національному рівні, відображенням   статті 6ter у вітчизняному 

законодавстві є стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», в якій визначені підстави для відмови в наданні правової 

охорони, в тому числі й стосовно поняття «офіційні назви держав». Досить 

суттєвим є включення до статті поняття «імітація». 

Реалізуючи перший підхід, під поняттям «офіційні назви держав» слід 

розуміти не лише назву, закріплену конституційно, її переклади та 

двобуквений код, але й трибуквений код, транслітерації та імітацію будь-якої 

із зазначених вище позицій. 

Приклад варіацій охорони назви «Україна»:    

• Україна, Украина, Ukraine (а також переклади на інші мови) 

• UA (ISO Alpha-2 code) 

• ЮА (в роботі наводились конкретні приклади явного зловживання та 

імітації міжнародного двобуквеного коду кирилицею) 

• UKR (ISO Alpha-3 code) 

• УКР (ICANN top level domain) 

• та інші імітації з використанням шрифтів, зображувальних елементів 

тощо. 

Аналогічні підходи мають застосовуватися й щодо охорони назв інших 

держав. 

Задля досягнення окресленої мети слід розширити повноваження Комісії 

щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», у зв’язку з чим розширити її повноваження та змінити 

назву на: Комісія з розгляду питань щодо охорони та використання в 

позначеннях офіційних назв держав. 
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ПІДХІД №2 

Ґрунтуючись на положеннях чинного законодавства, внести зміни до 

процедури розгляду заявки. А саме розглядати заявки, в яких 

використовуються офіційні назви держав або щодо яких виникає сумнів 

такого використання, колегією у складі трьох експертів. 

Відповідно, коли заявка, що надійшла до експерта, викликає бодай малий 

сумнів щодо використання або імітації «офіційної назви держави», експерт 

передає таку заявку керівнику з відповідною поміткою. Керівництво, у свою 

чергу, призначає колегію в складі трьох експертів (далі – Колегія). 

Колегія повинна розглянути питання і з’ясувати наступні моменти: 

1) Чи має місце у даному позначені використання «офіційної назви 

держави». 

Якщо відповідь «НІ» й сумнів не підтверджено, приймається рішення 

повернути заявку в роботу експерта та розглядати її в стандартному режимі.  

Якщо відповідь «ТАК», Колегія має з’ясувати, чи є таке використання 

правомірним. А саме, чи не вводить це в оману споживача і чи не викликає 

таке використання хибних асоціацій з місцем походження або якістю товару 

та/або послуги.  

2) Колегія повинна дослідити всі можливі варіації «офіційної назви 

держави», яка використана у позначені, та зазначити підставу: офіційна назва; 

скорочена назва; переклад назви та на яку мову; транслітерація з якої мови; 

ISO Alpha-2 code, ISO Alpha-3 code, ICANN domain тощо. За наявності 

позитивної відповіді Колегія має відмовити у надані правової охорони.  

Звичайно, цей процес повинен бути прозорим для заявника. Тому, якщо 

Колегією встановлено, що у позначенні має місце використання «офіційної 

назви держави», заявника потрібно про це повідомити та встановити розумні 

строки для подання мотивованої відповіді чи коментарів та аргументації на 

користь надання правової охорони та реєстрації позначення.  

Таке повідомлення повинно бути «другим» етапом розгляду та 



154 

 

 

надсилатись заявнику лише у разі попереднього встановлення Колегією факту, 

що у позначенні має місце використання «офіційної назви держави». 

Проведений аналіз змісту вимог, закріплених п.2.2. Правил погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», до знака для товарів і послуг, дає підстав запропонувати викласти 

їх у наступній редакції:  

«2.2. Така  згода надається за умови наявності щодо заявників, 

визначених в пункті 2.1 цього розділу, таких факторів: 

- використання офіційної назви держави як елемента знака для товарів і 

послуг не вводитиме в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи 

надає послугу, місця походження та/або якості товару та/або послуги; 

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака 

для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну, 

художню чи соціальну цінність;  

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними, щодо назви країни, назва якої використана, та не викликають у 

споживача хибних асоціацій щодо місця походження товарів або якості 

послуги; 

- заявник є активним учасником ринку щодо товарів та/або послуг, для 

яких передбачається використання знака для товарів і послуг; 

- заявник має довести активну діяльність на ринку щодо заявлених товарів 

та/або послуг або достатній рівень підготовки до виходу на такий ринок». 

Може здатися, що пропонується пом’якшення щодо надання правової 

охорони, але за мету, в-першу чергу, поставлено питання ретельного 

дослідження позначень та виявлення будь-яких форм використання та імітації 

офіційних назв держав. А по-друге, метою запропонованих змін визнано 

необхідність сконцентрувати увагу на захисті споживача від введення його в 

оману таким використанням. 

Окрім цього доцільним для закладів експертизи при розгляді цього 
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питання є використання підходу, згідно з яким слід розділити товари та 

послуги МКТП на категорії з високим та низьким рівнем ризику введення 

споживача в оману при використанні у позначеннях офіційних назв держав. 

На увазі мається наступне. Так, мінімальним є ризик введення споживача 

в оману при реєстрації позначень, наприклад, «Chrysler Monaco» або «Toyota 

Madagascar» для товарів 7 та 12 класів МКТП, оскільки це стосується 

автомобільної промисловості. Chrysler та Toyota є відомими виробниками у 

галузі автопромисловості, а споживач, у свою чергу, усвідомлює, який саме 

автомобіль він купує, попередньо вивчивши це питання.  

А ось реєстрація позначень «Finland pleasure», «New Greece», «Sun of 

Australia» для товарів 29, 30, 31 та інших класів МКТП, що стосуються 

харчових продуктів, може розглядатись як високий рівень ризику, що 

вводитиме споживача в оману або визиватиме у нього асоціацію із продуктами 

та якістю країн, назви яких використані у позначеннях. 

Водночас вважаємо, що наразі неможливо на нормативному рівні 

визначити та закріпити рівень таких ризиків, можна лише розробити 

відповідні рекомендації. Оскільки кожна заявка на позначення є унікальною, а 

підходи повинні бути індивідуальними у кожному випадку. Тому доцільним є 

залишення вирішення цього питання у кожному конкретному випадку саме на 

розгляд Колегії експертів або відповідному органу – Комісії, за якою 

законодавчо закріплено такі повноваження. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Як і міжнародні конвенції, законодавство України висуває певні 

вимоги до позначення, яке можна визнати об’єктом права інтелектуальної 

власності, та закріплює обмеження стосовно використання позначень, які 

зображують або імітують державну символіку. Такий підхід пояснюється тим, 

що позначення, які складаються із наведених символів, не можуть виконувати 

функції індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, 
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оскільки вони мають офіційний характер і так чи інакше будуть пов’язуватись 

споживачами з носіями цих символів. Усі передбачені обмеження щодо 

використання офіційної назви держави, її міжнародних кодів, стилізацію та їх 

імітацію вжиті лише задля охорони від посягання на суверенітет держави та 

охорону прав споживачів, щодо можливості введення їх в оману стосовно 

виробника, товару, послуги, якості або їх походження, через можливість 

асоціації продукції, маркованої такими знаками з Україною. 

2. Процедура реєстрації торговельних марок, до складу яких входить 

назва країни, має свої особливості. Такі особливості обумовлюються 

сукупністю факторів, що включають функціональне призначення позначень, 

забезпечення свободи вираження і збалансованої конкуренції тощо. Адже, з 

одного боку, торговельна марка може використовуватися для позначення 

комерційного походження товару чи послуги, які не пов’язані з власником 

торговельної марки. З іншого боку, торговельна марка може 

використовуватися для ідентифікації товарів та послуг самого власника 

торговельної марки або для позначення товарів чи послуг, які законно введені 

у цивільний оборот. Позначені дві ситуації є фундаментально різними, що 

знаходить відображення у практиці Суду ЄС, враховуючи широке тлумачення 

дій із використання торговельних марок.  

Окрім цього, Суд ЄС визначив у своїй практиці абсолютними підставами 

для відмови у наданні охорони товарному знаку інтереси споживачів і 

конкурентів як різні субкатегорії публічних інтересів. Відповідно, підходи 

щодо пошуку балансу інтересів між інтелектуальною власністю та 

конкуренцією цілком справедливо поширити на позначення, що включають 

назви держав (у широкому розумінні, пропонованому ВОІВ). Оскільки у 

такому разі рівень конкуренції поглиблюється перетинанням із можливостями, 

отриманими завдяки національному брендингу в цілому. 

3. Процедура реєстрації торговельних марок, до складу яких входить 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», має свої 
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особливості. Передбачені обмеження щодо використання офіційної назви 

держави, її міжнародних кодів, стилізації та їх імітації мають вживатися, у 

першу чергу, задля охорони від посягання на суверенітет держави та охорону 

прав споживачів, щодо можливості введення їх в оману стосовно виробника, 

товару, послуги, якості або їх походження, через можливість асоціації 

продукції маркованої такими знаками з Україною. Аналіз міжнародного 

досвіду, а також діяльності ВОІВ, дозволяє зробити висновок про необхідність 

доопрацювання національного законодавства з вище окресленого питання. 

4. Виходячи з положень національного законодавства, в Україні 

закріплено наступні особливості реєстрації торговельних марок, до складу 

яких входить позначення, що містить офіційну назву держави:  

- для цілей експертизи не допускається реєстрація товарних знаків, що 

складаються виключно з назви країни, якщо ця назва є описовою відносно 

місця походження товарів чи послуг. Водночас відомство оцінює, яке 

становище займає таке позначення у складі знака; 

- закріплено окрему підставу для відмови в реєстрації товарного знака, що 

містить офіційну назву будь-якої країни. При цьому така назва може 

включатися в товарний знак як елемент, що не охороняється, за умови 

отримання згоди від компетентного органу. Зазначена підстава не виключає 

експертизи товарного знака на наявність розрізняльної здатності; 

- підстава для відмови, передбачена в національному законодавстві, не 

поширюється на назву держави у формі прикметника. Однак експерт має 

перевірити, чи не вводить даний товарний знак в оману щодо географічного 

місця походження товарів або послуг; 

- національним законодавством закріплено механізм визнання знаків 

недійсним, а також  подання заперечень. Неохороноспроможний знак, який 

визнаний описовим, також є підставою для визнання його реєстрації 

недійсною і для заперечення.  

5. Паризькою конвенцією передбачено, що країни-учасники у 
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внутрішньому законодавстві можуть розширювати сферу дії такого підходу, 

що й має місце у національному законодавстві.  Оскільки стаття 6 Закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить 

обмежень країн, чию символіку не можна використовувати, то Україна, 

фактично, взяла на себе обов’язок відхиляти чи визнавати недійсною 

реєстрацію позначень, які зображують або імітують державні герби, прапори, 

інші державні символи (емблеми) та офіційні назви будь-яких держав, у тому 

числі й України, а не лише учасників Паризької конвенції. 

Норма, закріплена пунктом 1 статті 6 Закону, не містить залежності від 

контексту, в якому застосовується офіційна назва держави як елемента знаку, і 

тому має бути дотримана у будь-якому разі. Це означає, що незалежно від 

того, де розмішується у заявленому зображенні назва держави чи займає 

домінуюче положення, чи в адресі виробника продукції (якщо як знак 

заявляється етикетка), для її включення до знаку як елемента, що не 

охороняється, потрібна згода відповідного компетентного органу. 

6. Імітацією офіційної назви держави слід вважати наслідування 

зазначеній назві з порушенням встановленого написання (наприклад, Укгаіпа, 

Ukreine, Rusia) або її стилізоване виконання та стилізоване виконання 

міжнародного коду держави, визначеного згідно зі Стандартом Міжнародної 

організації із стандартизації ISO 3166 та Стандартом ВОІВ ST.3. Фактично, 

при проведенні експертизи згідно чинного законодавства за основу береться 

лише частина ISO 3166-1 alpha-2 для двобуквених кодів, що є завузьким 

підходом при розв’язанні проблеми стосовно включення назв держав до 

позначень. Натомість, на наш погляд, необхідним є введення норми, яка би 

прямо забороняла використання, без погодження з уповноваженим органом, 

чи імітацію офіційної назви держави «Україна» та її двобуквеного і 

трибуквеного кодів «UA», «UKR» та домену «УКР». В сучасних умовах це 

набуває якісно нового змістовного значення. 

7. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не 



159 

 

 

містить спеціальної заборони на використання товарних знаків, які з великою 

ймовірністю здатні вводити широку громадськість в оману щодо, зокрема, 

географічного походження товарів і послуг. Такі товарні знаки 

неохороноздатні, і їх реєстрація може бути визнана недійсною. Однак якщо 

виробник при використанні позначень в ході здійснення комерційної 

діяльності надає споживачам інформацію, що вводить в оману, зокрема 

неправдиві відомості про місце походження товарів, такі дії вважаються 

недобросовісною конкуренцією та забороняються. Україна вважає, що 

зацікавлені сторони повинні мати доступ до належних правових засобів для 

запобігання використанню назв країн, якщо таке використання може вводити 

громадськість в оману щодо географічного місця походження товарів та 

послуг. 

8. В частині визначення суб’єктного складу чинне законодавство містить 

неоднозначний підхід. Оскільки Закон України «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуг» не деталізує, який суб’єкт може звернутися за 

одержанням правової охорони на торговельну марку. Закон у ч. 1 статті 7 

закріплює широкий підхід, згідно з яким особа, яка бажає одержати свідоцтво, 

подає до Установи заявку. При цьому під особою у Законі відповідно до абз. 3 

статті 1 розуміється фізична або юридична особа. 

Водночас на рівні підзаконного акту (Правил погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака 

для товарів і послуг, затверджених наказом МОН України  № 790 від 

04.08.2010 р., п. 2.1.) в частині набуття прав на торговельну марку, що містить 

назву «Україна», суб’єктний склад обмежується виключно фізичними 

особами-підприємцями та юридичними особами. Застосований підхід є цілком 

логічним й обмовлений функціональним призначенням таких позначень; 

такий підхід більш точно відображає суть позначень, що включають офіційну 

назву держави.  

Відтак, вважаємо за доцільне внести зміни до Закону України «Про 
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охорону прав на знаки для товарів і послуг», доповнивши частину першу 

статті 6 абзацом восьмим наступного змісту:  

«Згода на внесення до знака для товарів і послуг назви «Україна» 

надається виключно:  

- фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим у встановленому 

законодавством України порядку; 

- юридичним особам, створеним у встановленому законодавством 

України порядку». 

Обмеження даного кола осіб фактично резидентами цілком логічне й 

обумовлюється тим, що включення офіційної назви держави має допускатися 

лише стосовно представників національного бізнесу. 

9. Враховуючи пропозиції стосовно доцільності перегляду положень 

Паризької конвенції про охорону промислової власності в частині внесення 

змін до статті 6ter, вважаємо за доцільне також розкрити два можливі підходи 

у розв’язанні цього питання на національному рівні.  

Підхід № 1. Рекомендувати країнам створити окремі підрозділи, на 

кшталт Комісії щодо погодження питань про внесення позначення, що містить 

офіційну назву держави «Україна».  

Оскільки стаття 6ter Паризької конвенції не містить прямої заборони 

використання офіційних назв держав, натомість це питання залишено на 

розгляд на національному рівні, відображенням   статті 6ter у вітчизняному 

законодавстві є стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», в якій визначені підстави для відмови в наданні правової 

охорони, в тому числі й стосовно поняття «офіційні назви держав». Досить 

суттєвим є включення до статті поняття «імітація». 

Реалізуючи перший підхід, під поняттям «офіційні назви держав» слід 

розуміти не лише назву, закріплену конституційно, її переклади та 

двобуквений код, але й трибуквений код, транслітерації та імітацію будь-якої 

із зазначених вище позицій. Приклад варіацій охорони назви «Україна»:  
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Україна, Украина, Ukraine (а також переклади на інші мови); UA (ISO Alpha-2 

code); ЮА (в роботі наводились конкретні приклади явного зловживання та 

імітації міжнародного двобуквеного коду кирилицею); UKR (ISO Alpha-3 

code); УКР (ICANN top level domain); та інші імітації з використанням 

шрифтів, зображувальних елементів тощо. Аналогічні підходи мають 

застосовуватися й щодо охорони назв інших держав. Задля досягнення 

окресленої мети слід розширити повноваження Комісії щодо погодження 

питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави 

«Україна», у зв’язку з чим розширити її повноваження та змінити назву на: 

Комісія з розгляду питань щодо охорони та використання в позначеннях 

офіційних назв держав. 

Підхід № 2. Ґрунтуючись на положеннях чинного законодавства, внести 

зміни до процедури розгляду заявки. А саме розглядати заявки, в яких 

використовуються офіційні назви держав або щодо яких виникає сумнів 

такого використання, колегією у складі трьох експертів. Відповідно, коли 

заявка, що надійшла до експерта, викликає бодай малий сумнів щодо 

використання або імітації «офіційної назви держави», експерт передає таку 

заявку керівнику з відповідною поміткою. Керівництво, у свою чергу, 

призначає колегію в складі трьох експертів (далі – Колегія). 

Колегія повинна розглянути питання і з’ясувати наступні моменти: 

1) Чи має місце у даному позначені використання «офіційної назви 

держави». Якщо відповідь «НІ» й сумнів не підтверджено, приймається 

рішення повернути заявку в роботу експерта та розглядати її в стандартному 

режимі. Якщо відповідь «ТАК», Колегія має з’ясувати, чи є таке використання 

правомірним. А саме, чи не вводить це в оману споживача і чи не викликає 

таке використання хибних асоціацій з місцем походження або якістю товару 

та/або послуги.  

2) Колегія повинна дослідити всі можливі варіації «офіційної назви 

держави», яка використана у позначені, та зазначити підставу: офіційна назва; 
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скорочена назва; переклад назви та на яку мову; транслітерація з якої мови; 

ISO Alpha-2 code, ISO Alpha-3 code, ICANN domain тощо. За наявності 

позитивної відповіді Колегія має відмовити у надані правової охорони.  

Звичайно, цей процес повинен бути прозорим для заявника. Тому, якщо 

Колегією встановлено, що у позначенні має місце використання «офіційної 

назви держави», заявника потрібно про це повідомити та встановити розумні 

строки для подання мотивованої відповіді чи коментарів та аргументації на 

користь надання правової охорони та реєстрації позначення.  

Таке повідомлення повинно бути «другим» етапом розгляду та 

надсилатись заявнику лише у разі попереднього встановлення Колегією факту, 

що у позначенні має місце використання «офіційної назви держави». 

10. Проведений аналіз змісту вимог, закріплених п.2.2. Правил 

погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву 

держави «Україна», до знака для товарів і послуг,  дає підстав запропонувати 

викласти їх у наступній редакції:  

«2.2. Така  згода надається за умови наявності щодо заявників, 

визначених в пункті 2.1 цього розділу, таких факторів: 

- використання офіційної назви держави як елемента знака для товарів і 

послуг не вводитиме в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи 

надає послугу, місця походження та/або якості товару та/або послуги; 

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака 

для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну, 

художню чи соціальну цінність;  

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними, щодо назви країни, назва якої використана, та не викликають у 

споживача хибних асоціацій щодо місця походження товарів або якості 

послуги; 

- заявник є активним учасником ринку щодо товарів та/або послуг, для 

яких передбачається використання знака для товарів і послуг; 
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- заявник має довести активну діяльність на ринку щодо заявлених товарів 

та/або послуг або достатній рівень підготовки до виходу на такий ринок». 

Зазначені зміни дадуть можливість ретельного дослідження позначень та 

виявлення будь-яких форм використання та імітації офіційних назв держав. 

Окрім цього, метою запропонованих змін визнано необхідність 

сконцентрувати увагу на захисті споживача від введення його в оману таким 

використанням. 

11. Для закладів експертизи при розгляді цього питання доцільним є 

використання підходу, згідно з яким слід розділити товари та послуги МКТП 

на категорії з високим та низьким рівнем ризику введення споживача в оману 

при використанні у позначеннях офіційних назв держав. Водночас наразі 

неможливо на нормативному рівні визначити та закріпити рівень таких 

ризиків, можна лише розробити відповідні рекомендації на рівні МЕРТ 

України. Оскільки кожна заявка на позначення є унікальною, а підходи 

повинні бути індивідуальними у кожному випадку. Тому доцільним є 

залишення вирішення цього питання у кожному конкретному випадку саме на 

розгляд Колегії експертів або відповідному органу – Комісії, за якою 

законодавчо закріплено такі повноваження. 
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РОЗДІЛ 3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ НАЗВ 

ДЕРЖАВ У СКЛАДІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК  

 

3.1. Європейська практика отримання правової охорони назв держав 

у складі торговельних марок  

 

Імплементація європейських стандартів у сфері інтелектуальної власності 

є невід’ємною складовою виконання Україною взятих на себе зобов’язань за 

Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. У цьому контексті істотна 

увага приділяється питанням удосконалення та уніфікації правової охорони 

окремих об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема й торговельних 

марок. Також істотно має зрости рівень захисту прав інтелектуальної 

власності. У цьому сенсі набувають актуальності усі аспекти дослідження 

щодо даного об’єкту права інтелектуальної власності. Одним з таких аспектів, 

особливо в рамках реалізації другого етапу європейської реформи 

торговельної марки, а відтак – і подальшого відображення у національному 

законодавстві, слід вважати визначення особливостей охорони назв держав. 

Адже питання охорони офіційних назв держав від недобросовісного 

використання є невід’ємною частиною охорони суверенітету будь-якої 

держави в цілому. Оскільки недозволене використання державної символіки є 

посяганням на суверенні права відповідної держави. Крім того, таке 

використання державного символу особою, яка не має до нього відношення 

або відповідного дозволу, може ввести споживача в оману щодо походження 

товарів, для яких він використовується. При цьому не має значення щодо яких 

товарів чи послуг здійснюється таке використання.  

Однак для даного дослідження, а тим більше із врахуванням напрямів 

імплементації, цікавість являє саме досвід Європейського союзу та його 

держав-членів у розв’язанні цього питання, особливо враховуючи триваючу 
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реформу самої торговельної марки ЄС
13

.  

Із утворенням Європейського Економічного Співтовариства перед ним 

постала необхідність забезпечення вільного обігу товарів і свободи надання 

послуг та вільної конкуренції в межах спільного ринку. Одним зі шляхів, що 

мали сприяти розв’язанню цього завдання, була необхідність  гармонізації 

національних законодавств в рамках Європейського Союзу, у тому числі й  

законодавства у сфері промислової власності, що включало до свого складу й 

питання правової охорони знаків. Адже саме торговельні марки є одними з 

найбільш впливових елементів  функціонування спільного ринку. Саме тому, 

виходячи з норм статті 100а Угоди про заснування Європейського 

Економічного Співтовариства (Treaty Establishing the European Economic 

Community [230]), в ЄЕС була започаткована гармонізація національних 

законодавств про товарні знаки.  

Процес гармонізації стосовно товарних знаків був розпочатий Першою 

Директивою Ради ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що 

стосується торговельних марок 89/104/ЄЕС (First Council Directive 89/104/EEC 

of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to 

trade marks) [183], а пізніше продовжений шляхом прийняття Регламенту Ради 

(ЄС) 40/94 про торговельну марку (Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 

December 1993 on the Community trade mark) [174]. Як відзначають фахівці, 

«характерним для спільноти було ухвалення акта гармонізації як передумови 

уніфікованої охорони торговельної марки Спільноти в межах всіх держав-

членів ЄС» [33, с. 272; 198, c. 13]. Разом із тим цілком доречною є думка        

Ю.М. Капіци, який зазначає із цього приводу, що «запровадження 

торговельної марки Спільноти та практика Суду ЄС істотно вплинули на 

одноманітне тлумачення положень регламенту та директиви з розширенням 

                                           
13

 Цим питанням було присвячено наукову публікацію: Сенчук В. В. Європейський правовий вимір 

щодо сфери інтелектуальної власності в частині охорони назв держав // Альманах права. Правова аналітика: 

доктринальні підходи та галузеві виміри. Випуск 9. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. 2018 [123, с. 468-474]. 
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гармонізації національного законодавства за межі, передбачені директивою» 

[33, с. 272]. 

Відповідно до статті 2 Директиви товарний знак може бути 

представлений будь-яким позначенням, яке може бути виконано графічно, 

«особливо слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, цифри, форму 

товарів або їх упаковку» [183]. Зазначений перелік не є вичерпним. Умовою 

охорони таких позначень в якості знаків була визначена їх здатність відрізняти 

товари або послуги одного виробника від однорідних товарів і/ або послуг 

іншого виробника. При цьому основний акцент робився на тому, що 

позначення, яке реєструється в якості торговельної марки, має бути 

представлено графічно і візуально сприйматись споживачами.  

Доцільно зауважити, що закріплене Першою Директивою поняття 

товарного знаку відповідало визначенню, що містилося у статті 15(1) розділу 

ІІ Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС). При 

цьому визнавалося, що в основу Директиви були покладені норми закону 

Бенілюксу про охорону прав на торговельні марки; окрім цього у положеннях 

Директиви знайшла відображення європейська судова практика розгляду 

спорів щодо торговельних марок. Судові рішення базували свої позиції на 

асоціативності знаків і можливості  введення в оману споживачів щодо 

виробників товарів і/або послуг, щодо яких застосовуються знаки. 

Аналіз положень Першої Директиви дозволяє констатувати, що вона не 

потребувала запровадження однакових процедур реєстрації торговельних 

марок, визнання їх недійсними в адміністративному та судовому порядках. 

Водночас Директива вимагала однакових в усіх державах-учасницях ЄС умов 

надання прав і продовження їх дії. Як справедливо відзначається у фаховій 

літературі [105, с. 63], за державами-членами ЄС залишилось право 

закріплювати положення щодо порядку реєстрації, скасування та визнання 

недійсними торговельних марок, набутих на підставі реєстрації, визначати 

наслідки скасування торговельних марок або визнання їх недійсними.  
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У частині строків гармонізації положень Першої Директиви до 

національних законодавств, більшість змін відбулася у 1994 році (не 

дивлячись на те, що самою Директивою цей термін був визначений до кінця 

1992 року). Виключенням із загального підходу стала Франція, яка прийняла 

відповідні зміни до Кодексу інтелектуальної власності у січні 1991 року 

(Законом були внесені зміни до статті L.711-1). Французьке законодавство 

визначило однією з умов охорони позначення як торговельної марки 

можливість графічного відтворення. Було визначено три категорії позначень, 

що можуть бути зареєстровані в якості знаків, а саме: найменування, звукові 

позначення і зображувальні позначення, форми та колір. Як свого часу 

зауважувала І. Кожарська, «з точки зору подальшого застосування права на 

торговельну марку і повідомлення суспільства про виникнення такого права 

(публікування відомостей про обсяг прав, що надаються), такий підхід 

здається виправданий. Але можливість тільки візуального сприйняття 

торговельної марки дещо звужує обсяг правової охорони на знак» [39].  

Так, відповідно до Закону Федеративної Республіки Німеччина «Про 

охорону товарних знаків та інших позначень» від 25 жовтня 1994 року в якості 

торговельної марки правову охорону отримували «усі позначення, зокрема, 

слова, включаючи особисті імена, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, 

трьох вимірові зображення, включаючи форму товару або його упаковку, а 

також інші властивості зовнішнього вигляду, включаючи колір або поєднання 

кольорів, що можуть відрізняти товари або послуги одного підприємства від 

товарів або послуг іншого підприємства» (ч. 1 § 3 розділу 1 частини 2 Закону) 

(Act on the Protection of Trade Marks and Other Signs [154]). Законом було 

передбачено положення щодо сфери застосування та обмеження надання 

охорони товарним знакам та комерційним позначенням, про передачу або 

видачу ліцензій, судовий розгляд справ із питань охорони прав 

інтелектуальної власності у Патентному відомстві, у Патентному суді та 

Федеральному патентному суді, про охорону колективних знаків та позначень 
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географічних місць походження продуктів, про судову процедуру стосовно 

охорони знаків тощо. Доречно зазначити, що подальші зміни європейського 

законодавства в частині охорони торговельних марок викликали необхідність 

неодноразових змін до зазначеного закону.  

Гармонізація Першої Директиви проходила й в інших європейських 

країнах, не залежно від віднесення їх до англо-саксонської чи континентальної 

систем права (хоча така належність спричинила суттєві відмінності у 

застосуванні правових підходів). Тим не менше, у Великобританії новий закон 

було введено в дію в листопаді 1994 року, в Іспанії у червні 2002 року (Закон 

Іспанії по охороні торговельних марок, прийнято у грудні 2001 року). 

Слід зауважити, що саме у Першій Директиві 89/104/ЄЕС питання щодо 

визначення випадків, коли торговельна марка не реєструється або підлягає 

визнанню недійсною (стаття 4(4)) віддавалися до компетенції держав-членів 

ЄС, шляхом закріплення на рівні національного законодавства. Аналогічно 

вирішувалося питання й щодо регулювання саме на національному рівні 

порядку реєстрації, скасування та визнання недійсними торговельних марок, 

набутих шляхом реєстрації; вибору стосовно запровадження процедури 

заперечень або процедури експертизи Еx officіо, або обох процедур 

паралельно (п. 6 преамбули) тощо. За процедурою Ex officio належало 

розглядати, чи дотримані всі формальні вимоги і чи немає абсолютних підстав 

для відмови в реєстрації ТМ. 

При цьому Директивою 89/104/ЄЕС було закладено визначення як 

обов’язкових, так і додаткових підстав відмови для реєстрації або визнанні 

реєстрації ТМ недійсною, що мали гармонізуватися до національних 

законодавства. Так, до обов’язкових підстав було віднесено:  

«1) використання позначень або знаків, які не можуть бути включені до 

торговельної марки;  

2) відсутність у торговельної марки розрізняльної здатності;  

3) використання торговельних марок, що складаються виключно з 
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позначень або знаків, які можуть використовуватися для спеціального 

позначення виду, якості, кількості, призначення, цінності, географічного 

походження або часу виробництва товарів чи надання послуг чи інших 

характеристик товарів або послуг; 

4) використання торговельних марок, що складаються виключно з 

позначень або знаків, які стали загальновживаними в мові або в даній сфері 

діяльності;  

5) використання торговельних марок, що складаються виключно з форми, 

яка відповідає природі самого товару, або форми, яка повинна бути надана 

товару для досягнення технічного результату чи для надання товару суттєвої 

цінності;  

6) використання торговельних марок, які суперечать публічній політиці 

або загальноприйнятим принципам моралі;  

7) використання торговельних марок, характер яких може ввести в оману 

публіку, наприклад, відносно властивостей, якості або географічного 

походження товарів чи послуг;  

8) використання торговельних марок, реєстрація яких не була дозволена 

компетентними органами, або в реєстрації яких повинно бути відмовлено, або 

реєстрація яких повинна бути визнана недійсною згідно зі ст. 6-ter Паризької 

конвенції» [183]. 

Як вбачається, саме останній пункт був спрямований на визначення 

підстав щодо відмови у наданні правової охорони торговельним маркам, що 

місять офіційні назви держав, якщо тільки їх реєстрація не була дозволена 

компетентним органом.  

Окрім цього, Директивою 89/104/ЄЕС було запроваджено додаткові 

підстави для відмови в реєстрації торговельної марки або визнання її 

недійсною. Встановлення таких додаткових підстав могло запроваджуватися у 

національні законодавства держав-членів ЄС й застосовуватися у наступних 

випадках:  
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«1) використання торговельної марки може бути заборонено відповідно 

до інших норм права, ніж норми законодавства стосовно торговельних марок 

держави-члена або Співтовариства;  

2) торговельна марка включає позначення, що має високе символічне 

навантаження, зокрема релігійні символи;  

3) торговельна марка включає символи, емблеми і герби, інші, ніж ті, що 

регулюються ст. 6 Паризької конвенції, і становлять для громадськості 

інтерес, якщо згоду на її реєстрацію не було надано відповідними органами 

згідно із законодавством держави-члена;  

4) заяву про реєстрацію торговельної марки було подано недобросовісно;  

5) торговельна марка може бути переплутаною з маркою, яка 

використовувалась за кордоном на день подання заяви про реєстрацію і яка 

все ще використовується там, за умови, що на день подання заяви заявник діяв 

недобросовісно» [183].  

Свого часу Л.Д. Романадзе, досліджуючи особливості захисту 

торговельних марок, пропонувала включити додаткові підстави для відмови в 

реєстрації торговельної марки або визнання її недійсною імплементувати до 

спеціального закону України [117]. Слід погодитися з такою пропозицією, 

водночас подальший аналіз змін європейського законодавства, а також 

триваючий гармонізаційний процес в України засвідчує можливість втілення 

сучасних європейських підходів до національного законодавства.  

Доречно зауважити, що зазначену Директиву розглядали як передумову 

введення торговельної марки Спільноти.  

У свою чергу на рівні Регламенту (ЄС) № 40/94 закріплювалося 

положення, яким визначалися знаки, з яких складається торговельна марка; а 

також вводилися окремі положення щодо колективних торговельних марок; 

закріплювалися абсолютні та відносні підстави для відмови; визначалися 

права, які надає торговельна марка; встановлювалися обмеження й вичерпання 

прав; умови ліцензування; обмеження використання внаслідок незаперечення; 
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санкції за невикористання; підстави для скасування тощо. Саме цим 

Регламентом було запроваджено й створення Відомства з реєстрації 

торговельних марок Союзу – Офісу з гармонізації єдиного ринку ЄС (Office for 

Harmonization in the Internal Market, OHIM), що був розміщений в іспанському 

місті Аліканте. Офісом досить швидко було розроблено процедури розгляду 

заявок, утворено апеляційний орган, що розглядає скарги осіб, яким 

відмовлено в реєстрації, та розв’язано низку інших питань, що виникають у 

процесі отримання правової охорони торговельними марками в Союзі. Також 

Регламентом було передбачено, що рішення Відомства можуть бути оскаржені 

в Суді першої інстанції, а також в Суді Справедливості ЄС (Суді ЄС) [174].   

Розглядаючи етапи гармонізації торговельної марки в ЄС, має сенс 

підтримати думку Ю. Капіци, який зазначав, що «запровадження торговельної 

марки Спільноти та практика Суду ЄС здійснили істотний вплив на 

одноманітне тлумачення положень Регламенту та Директиви з розширенням 

гармонізації національного законодавства за межі, передбаченими 

Директивою» [34, с. 81]. 

Пізніше регулювання правової охорони торговельних марок 

здійснювалося на підставі Директиви ЄС «Про наближення законодавства 

держав-членів, що стосується торговельних марок» від 21 грудня 1988 року. 

Водночас істотні зміни, що відбувалися на європейському ринку, призвели до 

необхідності зміни правил, що призвело до прийняття Директиви 

Європейського Парламенту та Ради № 2008/95/ЄС «Про наближення 

законодавств держав – членів щодо товарних знаків та знаків обслуговування» 

(Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 

(Codified version) від 22 жовтня 2008 року [178]. Прийняття європейських 

директив у цьому напрямі обумовлювалося наявністю, на погляд Ю. Капіци, 

«не врегульованих Паризькою конвенцією розбіжностей у законодавстві 

держав-членів, що ставали на заваді вільному рухові товарів та свободі 

надання послуг та могли порушити конкуренцію» [33, с. 269].  
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У ці роки в Європейському Союзі реалізовувалася політика, спрямована 

на узгодження законодавства про торговельні марки із суміжними галузями 

правового регулювання, що стосуються забезпечення свободи конкуренції на 

внутрішньому ринку. Зокрема, це стосувалося узгодження з такими 

значущими цінностями як свобода вираження та свобода конкуренції. 

Виходячи з такого розуміння, Суд справедливості ЄС (Суд ЄС) у своїх 

постановах не виключав можливості приймати до уваги інтереси, які повинні 

бути врівноважені, і, більш того, вимагав від національних судів діяти 

подібним чином. Прикладом може бути постанова Суду ЄС від 11 вересня 

2011 р. у справі Interflora/Marks&Spenser, case С-323/09 [167]. На необхідності 

підтримувати баланс різних інтересів при наданні охорони різним об’єктам 

правової охорони, у тому числі й товарним знакам, пізніше не одноразово 

наголошувалося при формуванні позицій захисту в європейських 

національних судах чи в Суді ЄС.  

Повертаючись до аналізу європейського законодавства, слід зазначити, 

що у частині охорони назв держав Директива 2008/95/ЄС виступила основою 

для формулювання згаданих вище положень Угоди про асоціацію України з 

ЄС в частині визначення переліку об’єктів, що не підлягають реєстрації або 

можуть бути визнані недійсними. Адже відповідно до статті 3 Директиви        

№ 2008/95/ЄС (Підстави відмови в реєстрації або недійсності) не можуть бути 

зареєстровані, або у випадку реєстрації будуть визнані недійсними:  

«h) знаки, які без дозволу компетентних влад підлягають відхиленню або 

визнанню недійсними згідно зі статтею 6ter Паризької конвенції про охорону 

промислової власності» [178]. 

Прямий зв'язок із Паризькою конвенцією в частині правової охорони 

торговельних марок обумовлюється й п. 13 Преамбули Директиви. При тому, 

що розробники Директиви стояли на позиції, що «не видається за необхідне 

проводити повне зближення законодавств держав-членів в області знаків. 

Достатньо обмежити зближення тими національними положеннями, які 
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надають найбезпосередніший вплив на функціонування внутрішнього ринку» 

[178]. 

Як вбачається, такий підхід відповідає принципам, закладеним спочатку 

Договором про закони щодо товарних знаків (TLT), ратифікованим Україною 

у 1995 році [15], а пізніше Сінгапурським договором про право на торговельні 

марки 2006 року, ратифікованим Україною у 2009 році [128]. У цілому 

зазначені підходи відповідають й принципам, на яких базується захист прав 

інтелектуальної власності, визначених Угодою про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (Угодою TRIPS [133]).  

Водночас наявні положення європейських директив і регламенту 

стосовно торговельних марок неодноразово виступали підставою для 

використання у процесі захисту прав на торговельні марки в Європейському 

Суді Справедливості. Недаремно саме цей об’єкт вважається найбільш 

охопленим на рівні ЄС в частині діяльності Суду Справедливості. Недаремно 

європейські дослідники зазначали, що діяльність саме Суду ЄС «призвела 

майже до повної гармонізації матеріального права щодо торговельних марок, 

незважаючи на згадування лише часткової гармонізації у преамбулі 

директиви» [181, с. 90.]. Зокрема, Dinwoodie Graeme B. наголошує, що «суд 

запровадив практику обмежити будь-який маневр із боку держав-членів, 

знайшовши, що навіть необов’язковим положенням директиви треба надати 

однакове загальноєвропейське значення» [181, с. 3 – 6; цит. 33, с. 275]. 

Ґрунтовний аналіз судових справ Суду ЄС з тлумачення положень 

європейського законодавства в частині правової охорони торговельних марок 

було проведено у колективній праці за редакцією Ю.М. Капіци, Право 

інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України 

(2006) [98]. Водночас слід констатувати, що не дивлячись на напрацьовану 

велику практику Суду Справедливості щодо тлумачень положень Директив 

89/104/ЄЕС (2008/95/ЄС) (понад 110), питання використання офіційних назв 

держав при реєстрації торговельних марок зазвичай не ставали предметом 
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судового розгляду. Окрім процедур і прав, предметом судового розгляду  

виступали умови реєстрації, питання змішування тощо. Так, у Case С-482/10, 

Budĕjovickŷ Budvar, národni podnik v. Anheuser-Busch Inc. (2012) [165], Case С-

307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of Trade Marks (IP 

Translator) (2012) [164] увага зверталася на те, що оскільки п. 10 Преамбули 

Директиви визначає, що «зареєстровані марки «повинні мати однаковий 

захист у правових системах усіх держав-членів», це надає підстави для 

«розширення гармонізації за межі тексту детективи».   

Розглядаючи початок гармонізації законодавства у напряму 

запровадження системи охорони торговельних марок в ЄС, тим не менше 

Європейський Союз у своїх документах, наприклад, у «A Single Market for 

Intellectual Property Rights – Boosting creativity and innovation to provide 

economic growth, high quality jobs and first class products and services in Europe» 

(2011) наголосив на необхідності вдосконалення системи охорони з 

досягненням більшої ефективності та прозорості та врахуванням нових змін 

щодо використання торговельних марок у комерції [158]. 

У цьому контексті також слід звернути увагу й на те, що Регламент Ради 

(ЄС) 40/94 про торговельну марку внаслідок ряду об’єктивних причин 

(зокрема, вступу нових членів до ЄС, врахування чинних міжнародних 

стандартів, необхідності удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності Офісу з гармонізації тощо) із самого початку його дії зазнавав 

постійних змін. Цей процес знайшов логічного завершення шляхом прийняття 

нового, кодифікованого документу. Ним став Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 

від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства (Council 

Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark 

(codified version)) [175].  

Наступний етап уніфікації національних підходів держав-членів ЄС у 

частині надання правової охорони торговельним маркам обумовлюється 

прийняттям Директиви (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року Європейського 
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Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо 

торговельних марок (Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of 

the Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States 

relating to trade marks (Text with EEA relevance)) [179]. Втілення цього етапу 

базувалося на розумінні Європейським Союзом необхідності подальшої 

уніфікації правової охорони торговельних марок з метою зняття бар’єрів у 

торгівлі та недопущенню недобросовісної конкуренції. Для цього ЄС 

проводив тривалу підготовку й обговорення. Зокрема, Інститутом 

інтелектуальної власності та конкуренції Макса Планка у 2009 – 2011 роках 

було проведено дослідження європейської системи функціонування 

торговельних марок на замовлення Європейської комісії «Study on the Overall 

Functioning of the European Trade Mark System» (2011 р.) [191]. 

Зазначена Директива запровадила можливість реєстрації нетрадиційних 

марок (наприклад, ольфакторних); розширила та уточнила обсяг захисту прав; 

передбачила п’ятирічний термін для невикористання торговельної марки при 

розгляді справи щодо порушення прав на таку марку. Зокрема, власник прав 

на торговельну марку отримав можливість заборони порівняльної рекламу, 

якщо вона не відповідає вимогам ст. 4 Директиви 2006/114/ЄС; використання 

торговельної марки у фірмовому найменуванні або найменуванні компанії, 

права на які отримано пізніше ніж права на торговельну марку; ввезення на 

територію ЄС товарів з схожою торговельною маркою, навіть, якщо такі 

товари знаходяться під митними процедурами та не введені у вільний оббіг; 

заборони розповсюдження та продажу етикеток та упаковок з зображення 

ідентичних чи схожих знаків.  

Доречно зазначити, що стаття 4 (d), (f), (g), (h) Директиви 2006/114/ЄC 

називає допустимі випадки порівняльної реклами з використанням товарного 

знака конкурента. Так, подібна реклама дозволяється за умови, що вона не 

дискредитує і не порочить товарний знак, а також фірмове найменування, інші 

розпізнавальні позначення, товари, послуги, діяльність або стан конкурента; 
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не надає несправедливу перевагу від використання репутації товарного знака 

(інших позначень) конкурента; не представляє товари або послуги як імітацію 

або копію товарів або послуг, маркованих товарним знаком (знаком 

обслуговування); не створює змішання між рекламодавцем і конкурентом або 

між товарним знаком, іншими позначеннями, товарами або послугами 

рекламодавця і конкурента [177]. 

Як справедливо наголошує у цьому контексті Ю. Капіца, «такі права 

відносно імпорту товарів надає Регламент 5129/2013/ЄC щодо митних 

процедур для товарів, підозрюваних у порушенні прав інтелектуальної 

власності тощо» [34, с. 83]. Окрім цього, метою Директиви стало й намагання 

досягнути більш високого рівня наближення матеріальних положень 

законодавства держав-членів, що передбачало, зокрема: уточнення підстав для 

відмови в реєстрації, зміни щодо захисту добре відомих торговельних марок, 

використання колективних марок тощо. Фактично, внаслідок проведеної 

реформи було запроваджено утворення однотипної процедури розгляду заявок 

національними відомствами, що мають відповідати правилам Офісу з 

гармонізації внутрішнього ринку. 

Істотні новації були закладені й Регламентом (ЄС) 2015/2424 

Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про внесення змін 

до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Співтовариства 

та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 стосовно імплементації Регламенту 

Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Співтовариства та скасування 

Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 щодо зборів, які сплачуються до Бюро 

(Відомства) з гармонізації внутрішнього ринку (торговельні марки та 

промислові зразки) (Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and 

of the Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 

207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 

2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade 

mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable 
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to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)) 

[205]. Прийняття зазначених актів може розглядатися як намагання 

уніфікувати режим правової охорони торговельних марок на території держав-

членів ЄС, гармонізувати відповідні норми матеріального права та процедури 

розгляду заявок, аналогічних торговельній марці Спільноти, що знайшло 

відбиття у відповідних положеннях регламенту.  

Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради, що 

вносить зміни до Регламенту про торговельну марку Спільноти, набрав 

чинності 23 березня 2016 року. Положеннями цього Регламенту було змінено: 

найменування Відомства – на Відомство Європейського Союзу з питань 

інтелектуальної власності (European Union Intellectual Property Office); назву 

торговельної марки, що адмініструється Відомством, – на торговельну марку 

Європейського Союзу; систему плати за торговельні марки. Слід зазначити, 

що ряд положень цього Регламенту почали застосовуватися з 1 жовтня 2017 

року, як такі, що мали бути розвинуті вторинним законодавством. 

Внаслідок внесених змін у Директиві та Регламенті було чітко детально 

визначено підстави для відмови в реєстрації чи визнанні недійсності 

торговельної марки. Серед таких підстав для відмови містяться наступні:  

«(h) торговельні марки, які не були дозволені компетентними органами та 

мають бути відхилені або визнані недійсними відповідно до статті 6ter 

Паризької конвенції; 

(і) торговельні марки, які не підлягають реєстрації відповідно до 

законодавства Союзу чи національного законодавства Члена – заінтересованої 

держави або згідно міжнародних угод, учасником яких є Союз або відповідна 

держава-член, з метою забезпечення захисту походження та географічних 

зазначень» (стаття 4(1)). 

Окрім цього, серед підстав для відмови звучить й наступна: 

«Торговельна марка уміщує символи, емблеми і герби, інші, ніж ті, що 

визначаються ст. 6 Паризької конвенції і представляють для громадськості 
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інтерес, якщо згода на її реєстрацію не було надано відповідними органами 

згідно із законодавством держави-члена» (стаття 4(3)) [205].   

Однак на цьому процес гармонізації національного законодавства 

європейських країн не зупинився. Адже з 1 жовтня 2017 року розпочався 

другий етап реформи торговельної марки Європейського Союзу, в результаті 

чого вступили у чинність наступні акти: 

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 

червня 2017 р. про торговельну марку Європейського Союзу (текст з 

релевантністю ЄЕЗ) (Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and 

of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA 

relevance)), яким кодифікується Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 [206]; 

Виконавчий регламент Комісії (ЄС) № 2017/1431 від 18 травня 2017 p., 

яким встановлюються детальні правила для виконання певних положень 

Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського 

Союзу (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 

laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council 

Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark) [169]; 

Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2017/1430 від 18 травня 2017 p., 

яким доповнюється Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку 

Європейського Союзу та яким скасовуються Регламент Комісії (ЄС) № 

2868/95 і Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 (Commission Delegated Regulation 

(EU) 2017/1430 of 18 May 2017 supplementing Council Regulation (EC) No 

207/2009 on the European Union trade mark and repealing Commission 

Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96)  (далі – Делегований 

регламент) [170]. 

Одночасно з 30 вересня 2017 року втратили чинність згадані вище акти, а 

саме: 

Регламент Ради ( ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 р. про торговельну 

марку Європейського Союзу [175]; 
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Регламент (ЄС) № 2015/2424 Європейського Парламенту та Ради від 16 

грудня 2015 року про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про 

торговельну марку Співтовариства та Регламенту Комісії (ЄС) № 2868/95 

стосовно імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку 

Співтовариства та скасування Регламенту Комісії (ЄС)  № 2869/95 щодо 

зборів, які сплачуються до Бюро (Відомства) з гармонізації внутрішнього 

ринку (торговельні марки та промислові зразки) [205]; 

Регламент Комісії ( ЄС) № 2868/95 від 13 грудня 1995 р. з виконання 

Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельну марку Спільноти [171]; 

Регламент Комісії (ЄС) № 216/96 від 5 лютого 1996 p., яким 

встановлюються правила процедури Апеляційної палати Відомства з 

гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки та промислові зразки) 

[172]. 

Аналізуючи здійснювану в ЄС реформу, слід звернути увагу на наступне. 

Вторинне законодавство у сфері правового регулювання торговельних марок в 

ЄС складається із зазначених вище Виконавчого регламенту та Делегованого 

регламенту. Основними цілями реформування законодавства ЄС про товарні 

знаки можна вважати спрощення та гармонізацію процедури подачі заявки, 

підвищення правової визначеності, забезпечення кращої координації між 

регіональним та національними відомствами. Поряд із цим термінологія 

приведена у відповідність з Лісабонським договором 2007 р. Зокрема, 

товарний знак Спільноти перейменований в товарний знак ЄС, а Відомство по 

гармонізації на внутрішньому ринку стало називатися Відомством ЄС з 

інтелектуальної власності. У цьому сенсі можна погодитися з думкою, що 

«процес законодавчої реформи демонструє успіх системи торговельної марки 

Європейського Союзу, підтверджуючи, що її основні принципи пройшли 

випробування часом і продовжують відповідати потребам та очікуванням 

бізнесу. Проте вона прагне закріпити цей успіх, зробивши його більш 

ефективним та послідовним у цілому та адаптуючи його до епохи Інтернету» 
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[33, с. 19]. 

Фактично, з 1 жовтня 2017 року у правовому полі торговельної марки в 

Європейському Союзі відбулися зміни за трьома основними напрямками, а 

саме:  

1) змінилося графічне представлення та види торговельної марки;  

2) було введено сертифікаційну марку;  

3) було змінено процедурні вимоги до реєстрації торговельних 

марок. 

Так, при поданні заявки на торговельну марку з 1 жовтня 2017 року 

припинилася застосовуватися вимога графічного представлення. Натомість 

статтею 3 Виконавчого регламенту були визначені спеціальні правила та 

вимоги для представлення торговельної марки. Зокрема, торговельна марка 

повинна бути представлена у будь-якій придатній формі з використанням 

загальнодоступної технології за умови, шо вона може бути відтворена у 

реєстрі в ясний, чіткий, самодостатній, легкодоступний, зрозумілий, 

довговічний та об’єктивний спосіб з тим, щоб надати можливість 

компетентним органам і громадськості визначити ясно і чітко предмет 

охорони, шо надається її власнику [169].  

У свою чергу сертифікаційна марка Європейського Союзу визначається 

як марка, яка є «придатною для відрізнення товарів чи послуг, які 

сертифіковані власником знака стосовно матеріалу, способу виробництва 

товарів або виконання послуг, якості, точності чи інших характеристик, за 

винятком географічного походження, від товарів і послуг, які не є 

сертифікованими у такий спосіб» [169]. Аналіз даного акту дозволяє 

констатувати, що сертифікаційний знак ЄС стосується гарантії специфічних 

характеристик певних товарів і послуг. 

Окрім цього, Регламентом (ЄС) 2017/1001 визначено необхідність 

застосування принципу унітарності торговельної марки ЄС (якщо інше не 

передбачено цим Регламентом; п. 4 Преамбули). За суб’єктами зберігають 
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право визначатися з рівнем правової охорони торговельних марок – чи лише 

на національному рівні, чи лише на європейському, чи на обох рівнях. 

Регламент вирішує цілу низку інших спірних питань, що ставали предметом 

судових розглядів попередніх років.  

Водночас у частині визначення підстав для відмови у реєстрації, зокрема 

стосовно використання назв держав, підходи Регламенту (ЄС) 2017/1001 

можна вважати сталими для європейського правового поля.  

Адже серед абсолютних підстав для відмови у реєстрації Регламентом у 

статті 7 (1) містяться, зокрема, наступні:  

«(h) торговельні марки, які не були дозволені компетентними органами та 

мають отримати  відмову відповідно до статті 6ter Паризької конвенції про 

охорону промислової власності ("Паризька конвенція"); 

(i) торговельні марки, які містять значки, емблеми чи накладки, крім 

тих, що охоплюються статтею 6ter Паризької конвенції, і які представляють 

особливий громадський інтерес, за винятком випадків отримання згоди 

компетентного органу на їх реєстрацію; 

(j) торговельні марки, які не підлягають реєстрації відповідно до 

законодавства Союзу або національного законодавства або міжнародних 

договорів, стороною яких є Союз або держава-член, що передбачає захист 

позначень походження та географічних зазначень» [206]. 

Отже, як вбачається з наведених положень, Європейський Союз вже на 

рівні Регламенту закріплює в якості однієї з абсолютних підстав у відмові 

реєстрації торговельних марок, які не були дозволені компетентними 

органами та мають отримати  відмову відповідно до статті 6ter Паризької 

конвенції.  

Слід зазначити, що європейські держави у процесі гармонізації 

національних законодавств із відповідними європейськими актами стикаються 

й досі, навість не дивлячись на тривалість цього процесу, з проблемами 

закріплення одноманітних підходів. Стосується це як директив, так і 
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регламентів, чиї норми є нормами прямої дії. Відтак, якщо говорити про 

досвід держав-членів ЄС в частині охорони назв держав, аналіз відповідних 

національних законодавчих актів дозволяє говорити про різні підходи з цього 

питання. Звичайно, подібними є процедури набуття прав на торговельні 

марки. Національний компетентний орган (патентне відомство чи подібна 

інституція) розглядає подане для реєстрації позначення як товарний знак, що 

складається з назви держави або містить її, з урахуванням формальних вимог і 

вимог по суті. Тобто, у даному разі процедура розгляду не відрізняється від 

загальних засад, на яких здійснюється державна реєстрація торговельних 

марок.   

У переважній більшості держав – членів ЄС знак, що містить назву 

(назви) країн або складається з неї (них), не підлягає реєстрації. Виняток 

допускається лише тоді, коли заявник пред'являє доказ отримання дозволу 

відповідних органів. Водночас можуть різнитися підходи стосовно того, чи 

розповсюджується така заборона на назву лише відповідної держави, де 

здійснюється реєстрація, чи взагалі на будь-які назви держав; на повну назву 

чи на абревіатури також.  

Наприклад, у Словенії використовується практика, згідно з якою 

положення статті 6ter Паризької конвенції розуміються як такі, що охоплюють 

назви країн [213]. Натомість Литва закріплює в національному законодавстві 

конкретну підставу для відмови в реєстрації в разі використання назви тільки 

цієї національної держави [194]. Чинний у Сербії Закон про товарні знаки 

забороняє реєстрацію «назви країни або її скорочення». У Законі про товарні 

знаки Албанії передбачено, що «Знак не реєструється в якості товарного 

знаку, якщо він складається з назви держави» [220]. Поряд із цим у положенні 

про порядок застосування цього закону уточнюється, що дана абсолютна 

підстава для відмови була встановлена через відсутність у назв країн 

розпізнавальних ознак; при наявності інших, розпізнавальних елементів, що 

доповнюють назву, товарний знак може бути зареєстрований, але тільки за 
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умови відмови заявника від прав щодо назви держави. 

Ряд національних законодавств передбачає обмеження на реєстрацію 

товарного знаку, що містить назву держави, виходячи з критерію відсутності 

розрізняльного характеру. У такому разі можна говорити про те, що до 

відповідних законодавчих актів втілюються підходи та термінологія, закладені 

статтею 6-quinquies B.2 Паризької конвенції. Згідно якої не допускаються до 

реєстрації в якості товарних знаків ті позначення та зазначення, які можуть 

використовуватися у торгівлі для позначення географічного походження 

продуктів або послуг [87]. Також на користь даного підходу можуть слугувати 

як стаття 7 (1) (c) раніше чинного Регламенту (ЄC) № 207/2009, так і стаття 

7(1) (h) Регламенту (ЄС) 2017/1001, що є чинним нині.  

На підтвердження даного підходу можна навести положення 

національного законодавства ряду європейських країн. Наприклад, положення 

розділу 14 Закону про товарні знаки Норвегії [199]; статті 5 Закону про 

товарні знаки Іспанії № 17/2001 від 7 грудня 2001 р. [215]; розділу 8 (2), n 1, 2 і 

4 Закону про товарні знаки Німеччини [185]; Закону № 506/2009 про товарні 

знаки Словаччини [212]; розділу 3 (1) (c) Закону про товарні знаки 

Сполученого Королівства від 21 липня 1994 [233] тощо.  

Водночас Сполучене Королівство та Бенілюкс допускають можливість 

реєстрації товарного знаку, який поєднується з елементами, визнаними 

відмінними [233; 162]. Тобто, не зможе бути зареєстрованим лише той 

товарний знак, який буде «складений виключно» з назви географічного місця, 

якщо воно супроводжується елементами, що не мають розпізнавальних 

характеристик.  

Певний вплив на реєстрацію назв держав у складі торговельних марок 

здійснює й європейська судова практика. У цьому сенсі слід згадати рішення 

Європейського Суду по об'єднаних справах C-108/97 і C-109/97, відповідно до 

яких назви, що позначають географічне походження (наприклад, назви країн), 

слід, як загальне правило, зберігати доступними для використання іншими 
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торговцями [220]. Поява цих рішень вплинула на ряд європейських країн 

(наприклад, Німеччину) у частині припинення поодинокої практики реєстрації 

назв країн в реєстрі товарних знаків. Відтак, у Німеччині до виняткових 

випадків, коли географічна назва може бути зареєстрована як товарний знак, 

відносяться лише ті, коли є особливі докази того, що такий знак не може 

використовуватися в торгівлі в якості зазначення на географічне походження 

відповідних продуктів і послуг [185].  

Ще одним винятком із правила відмови в реєстрації географічно 

описових знаків є випадок, коли відомство приймає особливі докази того, що 

така географічна назва не використовується в торгівлі в якості вказівки на 

географічне походження продуктів і послуг. Так, в Інструкції з проведення 

експертизи Іспанського відомства по патентах і товарних знаках  зазначено, 

що реєстрація географічних позначень не заборонена сама по собі, крім тих 

випадків, коли таке найменування представляє собою виключно вказівку на 

походження продуктів чи послуг [215]. При цьому виняток, що стосується 

офіційних емблем Іспанії, не поширюється на найменування «Іспанія» і назви 

інших держав, які можуть охоронятися від присвоєння відповідно до 

загального винятку, що стосується географічних зазначень. 

Натомість в Італії в національному законодавстві немає конкретного 

положення щодо недопустимості реєстрації назв країн в якості товарних 

знаків. У цих випадках застосовуються загальні принципи законодавства щодо 

товарних знаків. Зокрема, в Законі йдеться, що «Права на зареєстрований 

товарний знак не наділяють власника правом забороняти іншим особам 

використовувати в торгівлі зазначення на географічне походження продуктів 

чи послуг ...» [190]. Водночас при проведенні експертизи заявок на реєстрацію 

товарних знаків, що містять назву країни, Італійське відомство по патентах і 

товарних знаках особливу увагу приділяє саме розрізняльним 

характеристиками такого знаку.  

У Норвегії допускається можливість зареєструвати описовий знак, що 
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складається з назви країни, на підставі отриманої розрізняльної здатності 

[199]. Це стосується випадків, коли знак придбав широку популярність як 

вказівки заявника на комерційне походження в рамках відповідного ринку. 

Однак в дійсності стосовно знаку, що складається тільки з назви країни, 

заявнику буде складно довести наявність розрізняльного характеру, оскільки 

відповідні споживачі будуть швидше сприймати такий знак як назву країни, а 

не тільки як вказівку на комерційне походження. 

До законодавчих підстав, за якими товарний знак, що містить назву 

держави, не підлягатиме реєстрації, відноситься й умова, якщо позначення 

вважається таким, що вводить в оману. Причому ця умова притаманна 

більшості європейських держав, адже вони у даному разі розбудовували своє 

законодавство не лише на підходах, закріплених Паризькою конвенцією, але й 

Директивою № 2008/95/ЄС, згідно з якою товарні знаки не підлягають 

реєстрації, якщо вони «вводять в оману громадськість, зокрема, щодо 

сутності, якості або географічного походження товарів або послуг» [178]. Цей 

же підхід відображався і у статті 7 (1) (g) Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 

від 26 лютого 2009 р.  

Такі підходи закріплено законодавством Сполученого Королівства та 

Франції (зокрема, статтею L711-2 (b) і L711-3 (c) Кодексу про інтелектуальну 

власність Франції від 1 липня 1992 року) [208]. У свою чергу законодавство 

Сполученого Королівства передбачає, що заперечення повинно виноситися 

щодо реєстрації знаків, що включають географічні назви і образотворчі 

елементи, що вказують на географічне походження, а також їх варіації, якщо 

таке географічне місце має певну репутацію в зв'язку з відповідними 

продуктами або послугами [233]. Підстава для такого заперечення наступна: 

використання географічної назви, що має репутацію, створює у споживачів 

«очікування», вводячи їх в оману в тому випадку, якщо дійсність не відповідає 

цим очікуванням. 

Отже, досвід Європейського Союзу в цілому та окремих держав-членів 
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ЄС дозволяє стверджувати, що в європейському законодавстві прийнятим є 

підхід, за якого в національному законодавстві закріплюються особливості 

правової охорони назв держав. Існує цілий ряд способів охорони назв країн на 

різних етапах до і після реєстрації товарного знаку. При цьому щодо назв 

країн в законодавстві європейських країн застосовуються загальні підстави 

для відмови в реєстрації знаків, а саме: у яких немає розпізнавальних 

характеристик, які мають описовий характер, суперечать громадському 

порядку, вводять в оману, обманюють або дають неправдиву інформацію. 

Зазначений досвід має бути знайти свого більш повного закріплення в 

національному законодавстві у частині надання правової охорони 

торговельним маркам у процесі імплементації європейських стандартів. 

 

3.2. Офіційна назва держави як об’єкт правової охорони через призму 

Угоди про асоціацію з Європейським Союзом  

 

В умовах ринкової економіки при різноманітності сфер діяльності 

виникає нагальна потреба виділяти серед великої сукупності як 

господарюючих суб'єктів, так і результати їх діяльності. Одним з механізмів 

такої ідентифікації є кошти індивідуалізації учасників цивільного обороту, 

товарів і послуг. До них склалася в цій сфері практика, так само як і 

міжнародні стандарти, відносять торгові марки, комерційні найменування та 

географічні зазначення. При цьому зміни, що відбуваються в економічній 

сфері, викликають необхідність розробки і впровадження адекватних 

механізмів регулювання відносин, пов'язаних з використанням і захистом прав 

на засоби індивідуалізації. Досить часто підприємці зацікавлені в своїй 

діяльності використовувати державну і місцеву символіку (герби, гімни, 

зображення або назви історичних пам'яток), назви населених пунктів і 

офіційна назва держави. У зв'язку з цим виникає необхідність розгляду 

питання про можливість включення їх в правові засоби індивідуалізації. 
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Особлива якість даний напрямок набуло після підписання і вступу в повну 

силу Угоди про асоціацію з Європейським Союзом для України, Молдови та 

Грузії. 

З одного боку шляхи, по яких слідують Молдова, Грузія та Україна, в 

частині правової охорони засобів індивідуалізації, є ідентичними в частині 

підходів до розгляду асоційованого членства в зоні вільної торгівлі з ЄС. 

Однак наявність угоди про асоціацію вимагає невідкладної  гармонізації 

європейських стандартів в національне законодавство. І якщо Молдова і 

Грузія змогли зробити це до вступу відповідних угод в повну силу, то Україна 

втратила існуючу можливість. І змушена займатися гармонізацією вже у 

процесі дії Угоди про асоціацію з ЄС, що породжує виникнення судових 

спорів, обумовлених наявністю колізій в національному законодавстві та 

Угоді про асоціацію. Розуміння шляхів, якими повинна рухатися Україна в 

процесі гармонізації положень європейського законодавства в частині 

офіційної охорони назв держав, і обумовлює актуальність  цього наукового 

пошуку
14

. 

Як зазначалося у першому розділі, при входженні у 2008 році до СОТ 

Україна, за аналогом із іншими державами-членами СОТ [132], змушена була 

гармонізувати своє національне законодавство до існуючих стандартів у 

різних сферах. Однією з таких сфер стала інтелектуальна власність. 

Гармонізуючи національне законодавство в частині правової охорони і 

захисту в напрямку авторського права і промислової власності, Україна 

постала перед необхідністю також враховувати стандарти, закладені Угодою 

про торговельні аспекти інтелектуальної власності (Угода TRIPS) [133]. У той 

же час зазначені зміни жодним чином не вплинули на зміну підходів в частині 

використання офіційних назв держав у засобах індивідуалізації представників 

                                           

14
 Зазначене питання розглядалося у науковій публікації: Сенчук В. В. Официальные названия 

государств как объект правовой охраны через призму соглашений об ассоциации с ЕС // «Jurnalul juridic 

national: teorie si practica». SEPTEMBRIE 2018. № 5 (33) [124, с. 140-144]. 
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вітчизняного бізнесу. 

Пізніше, з огляду на загальний політичний вектор на європейський шлях 

розвитку, Україна визначила для себе шляхи гармонізації національного 

законодавства в частині закріплення європейських правових стандартів. 

Особливої актуальності цей процес набув у зв'язку з підписанням, 

ратифікацією і в кінцевому підсумку вступом у повну силу Угоди про 

асоціацію України з ЄС. У цьому сенсі можна підтримати думку проф.        

О.П. Орлюк, що право інтелектуальної власності «все більше починає 

опиратися на європейську доктрину інтелектуальної власності, європейську 

судову практику» [80, с. 395]. Доцільно врахувати й висновок Г.О. Михайлюк, 

викладений у докторській дисертації, про те, що «доктрина та законодавство 

як Європейського Союзу, його держав-членів, так і України, у сфері цивільно-

правового регулювання відносин інтелектуальної власності перебувають у 

процесі системної модернізації, яка, водночас, характеризується 

різношвидкісною динамікою. Гармонізація норм інституту комерційних 

позначень з нормами права ЄС в Україні вирізняється незавершеним 

характером; тлумачення та запровадження окремих імплементованих норм не 

враховують практики інституцій Європейського Співтовариства, передусім 

Європейського суду справедливості» [61, с. 5]. 

В юридичній літературі питанням гармонізації Угоди про асоціацію, в 

тому числі й у сфері інтелектуальної власності, приділяється все більше уваги. 

Зокрема, можна погодитися з О. Кадетовою, яка у своєму дослідженні, 

присвяченому визначенню місця Угоди про асоціацію з ЄС в системі джерел 

права інтелектуальної власності, визнала, що «у частині правової охорони 

результатів інтелектуальної діяльності, поряд із визнанням міжнародних 

стандартів, способом гармонізації виступає як узгодження положень 

національних нормативно-правових актів у цій сфері з актами ЄС, так і 

взаємне визнання національних стандартів України та ЄС» [31, с. 15]. 

Значний внесок у цьому напрямі здійснено й у дослідженнях               
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Ю.М. Капіци, який звертає увагу на складність й невирішеність підходів, 

закладених положеннями Угоди про асоціацію України з ЄС, обумовлених як 

рухом самого європейського законодавства, так і відсутністю чітких приписів 

із питань гармонізації та імплементації у сфері інтелектуальної власності у 

самій Угоді [35, с. 245-264]. Автор визначає проблемні питання в частині 

реалізації зобов’язань зі зближення національного законодавства у сфері 

інтелектуальної власності до законодавства ЄС.  

У той же час Україна взяла на себе зобов'язання як імплементувати 

відповідні правові приписи європейських актів, так і гармонізувати 

національне законодавство з європейськими стандартами, в тому числі і в 

сфері інтелектуальної власності. Зазначені висновки випливають зі змісту 

положень глави 9 розділу IV Угоди про асоціацію України з Європейським 

Союзом (далі – Угода). Так, статтею 193 (Процедура реєстрації) (1) підрозділу 

2 розділу 9 розділу IV Угоди закріплено, що: 

«Україна та Сторона ЄС запроваджують систему реєстрації торговельних 

марок, в якій відмова відповідного органу з реєстрації торговельних марок в 

реєстрації торговельної марки є належним чином обґрунтованою. Підстави 

відмови мають бути повідомлені у письмовій формі заявнику, який матиме 

можливість оскаржити таку відмову та оскаржити остаточну відмову у 

судовому порядку. Україна та Сторона ЄС надають також можливість заявити 

заперечення проти поданих заявок на реєстрацію торговельної марки. Така 

процедура заперечення має бути змагальною. Україна та Сторона ЄС 

забезпечують загальнодоступну електронну базу даних заявок на торговельні 

марки та інформації про реєстрацію торговельних марок» [131]. 

Цитоване положення свідчить, в першу чергу, про визнання сторонами 

приватної природи торгових марок, на що робиться акцент у правових 

дослідженнях [12, с. 198-206; 84, с. 220-235]. З іншого боку, цитоване 

положення Угоди свідчить про розширення доступу до інформації в частині 

надання правової охорони відповідним засобам індивідуалізації. 
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Крім зазначеного, Угодою чітко визначений перелік підстав для відмов у 

реєстрації або визнанні торговельної марки недійсною, які повинні бути 

закріплені законодавчо. Зокрема, відповідно до статті 193 (2) Угоди «Сторони 

встановлять підстави для відмови у реєстрації або визнання недійсною 

реєстрації торговельної марки. Нижченаведені об’єкти не можуть бути 

зареєстровані як торговельні марки або у випадках, коли вони зареєстровані, 

можуть бути визнані недійсними: 

a) позначення, які не можуть становити торговельну марку; 

b) торговельні марки, які не мають жодної розрізняльної здатності; 

c) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, 

які можуть використовуватися у торгівлі для вказівки на вид, якість, кількість, 

призначення, вартість, географічне походження або на час виготовлення 

товарів чи послуг або інші характеристики товарів чи послуг; 

d) торговельні марки, які складаються виключно з позначень або даних, 

які стали загальновживаними у сучасній мові або у добросовісній та звичайній 

торговельній практиці; 

e) позначення, які відображають лише: 

і) форми, що обумовлені природним станом самих товарів; або 

іі) форми товару, яка обумовлена необхідністю отримання технічного 

результату; або 

ііі) форми, яка надає товарам істотної цінності; 

f) торговельні марки, які суперечать публічному порядку або 

загальноприйнятим принципам моралі; 

g) торговельні марки, які носять такий характер, що вводять споживача в 

оману, наприклад щодо характеру, якості або географічного походження 

товару чи послуги; 

h) торговельні марки, які не дозволені компетентними органами і є 

такими, що підлягають відмові в реєстрації або визнанню недійсними згідно зі 

статтею 6ter Паризької конвенції» [131]. 



191 

 

 

Угода про асоціацію не містить остаточного переліку підстав для відмови 

в реєстрації або визнання реєстрації недійсною, залишаючи за сторонами 

право передбачити й інші підстави у випадку якщо з правами, що виникли 

раніше. 

Аналіз зазначеної статті дозволяє говорити про закріплення в ній в 

частині охорони назв держав підходів, приманних Директиві Європейського 

Парламенту та Ради № 2008/95/ЄС «Про наближення законодавств держав – 

членів щодо товарних знаків та знаків обслуговування». Оскільки саме 

Директива віднесла до позначень, стосовно яких застосовуються абсолютні 

підстави відмови в реєстрації або недійсності, знаки, які без дозволу 

компетентних влад підлягають відхиленню або визнанню недійсними згідно зі 

статтею 6ter Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

Окрім цього, статтею 193 (3) Угоди закріплено, що «Сторони 

передбачають підстави для відмови у реєстрації або визнання реєстрації 

недійсною у разі виникнення суперечності з раніше зареєстрованими правами. 

Торговельна марка не реєструється або, якщо вона зареєстрована, може бути 

визнана недійсною: 

a) якщо вона є тотожною до раніше зареєстрованої торговельної марки, і 

товари або послуги, для яких торговельна марка заявлена або зареєстрована, є 

тотожними до товарів або послуг, для яких раніше зареєстрована торговельна 

марка охороняється; 

b) якщо через свою тотожність або схожість до раніше зареєстрованої 

торговельної марки та тотожність або схожість товарів чи послуг, на які 

поширюються торговельні марки, існує імовірність, що споживач може їх 

сплутати, зокрема імовірність асоціації з раніше зареєстрованою 

торговельною маркою» [131].  

Водночас Угодою перебачено для Сторін передбачати інші підстави для 

відмови у реєстрації або визнанні реєстрації недійсною, у випадку 

суперечності з правами, які виникли раніше (стаття 193 (4) Угоди).  
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На окрему увагу заслуговують визначені статтею 198 Угоди підстави для 

анулювання.  

«1. Сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає 

анулюванню, якщо протягом безперервного п’ятирічного періоду вона не була 

введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, 

стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для 

невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на 

торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між 

закінченням п’ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання 

розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; 

початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, 

що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення 

безперервного п’ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, 

якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише 

у зв’язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про 

анулювання. 

2. Торговельна марка також підлягає анулюванню, якщо після дати її 

реєстрації: 

a) внаслідок дій або бездіяльності власника вона стала загальновживаною 

як позначення в обігу товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована; 

b) внаслідок використання торговельної марки її власником або з його 

дозволу для товарів або послуг, для яких вона зареєстрована, є ймовірність 

введення в оману споживача, особливо щодо характеру, якості або 

географічного походження цих товарів чи послуг» [131]. 

Останній абзац має безпосереднє відношення до торговельних марок, що 

можуть включати назви держав.  

Наведені у попередньому параграфі положення щодо європейських 

підходів у частині регулювання питання про включення назв держав до 

торговельної марки дають підстав для розуміння положень Угоди про 
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асоціацію як основу для імплементації відповідних європейських стандартів. 

Адже підходи ЄС в цілому і окремих держав-членів ЄС в частині надання 

правової охорони торговельним маркам, що містить назву держави, знайшли 

відображення в угодах про асоціації, підписаних з Україною, Молдовою і 

Грузією. Як вказувалося вище, Молдова і Грузія привели своє законодавство у 

відповідність з угодами про асоціацію до вступу їх у повну силу. Відповідно, 

зазначені положення знайшли відображення в наступних нормах 

національного законодавства. 

У Законі Молдови № 38 від 29.02.2008 р зі змінами, внесеними Законом 

№ 162 від 30.07.15 р, про охорону товарних знаків, у статті 7 (1) закріплені 

положення в частині встановлення абсолютних підстав для відмови, серед 

яких міститься підстава для відмови стосовно: 

«h) товарних знаків, що відтворюють або імітують державні герби, 

прапори та емблеми, повні або скорочені найменування міжнародних і 

міжурядових організацій, офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, 

печатки, нагороди та інші відзнаки, які за відсутності дозволу компетентних 

органів повинні бути відхилені відповідно до положень статті 6ter Паризької 

конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року; 

i) товарних знаків, що відтворюють офіційне або історичне найменування 

держави або його  скорочення або найменування адміністративно-

територіальних одиниць, знаки, емблеми або знаки, що не охороняються 

відповідно до статті 6ter Паризької конвенції, які становлять особливий 

громадський інтерес, за винятком випадків, коли їх реєстрація дозволена 

компетентними органами» [18]. 

Зміни до згаданих пунктів були внесені Законом № 162, прийнятим 

Парламентом Республіки Молдова 30.7.2015 р, й були обумовлені 

необхідністю врахувати положення Угоди про асоціацію Молдови з ЄС в 

частині прав інтелектуальної власності. 

Аналогічні положення закріплені й в грузинському законодавстві. 
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Зокрема, відповідно до Закону Грузії про товарні знаки № 1795 IIS від 5 

лютого 1999 року (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом 

№ 1636 від 7 грудня 2017 г.), статтею 4 (1) якого також передбачені абсолютні 

підстави для відмови в реєстрації товарного знаку. У тому числі поряд з 

іншими аналогічними об'єктами заборонена реєстрація товарного знаку, що 

відтворює існуючу або історичну назву Грузії або її територіального 

утворення [17]. Включення її до товарного знаку за наявності згоди 

Міністерства культури або спорту розглядається як вразлива частина. 

Отже, гармонізація положень національного законодавства з 

європейськими стандартами у сфері інтелектуальної власності відноситься до 

зобов'язань, взятих Україною на себе в рамках виконання Угоди про асоціацію 

з Європейським Союзом. Одним з напрямків є гармонізація європейського 

законодавства в частині правової охорони торговельних марок. В цьому 

напрямку особлива увага повинна бути приділена питанням правової охорони 

офіційних назв держави. Адже назви держав потрібно охороняти не гірше, ніж 

державні кордони. Бо охорона офіційних назв держав від недобросовісного 

використання є невід'ємною частиною охорони суверенітету будь-якої 

держави в цілому. Крім цього, використання назв країн виступає важливою 

частиною ідентифікаторів національного брендінгу. 

Для України, що імплементує європейські стандарти до національного 

законодавства в рамках виконання Угоди про асоціацію ЄС, складність 

представляє відставання у строках імплементації. В якості успішного 

прикладу цього процесу можуть слугувати Молдова і Грузія, що  мають 

аналогічні положення в частині правової охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності у відповідних угодах про асоціацію з ЄС. Ці 

держави внесли відповідні зміни до національного законодавства до вступу 

угод про асоціацію в повну силу, що дозволило уникнути судових конфліктів, 

викликаних наявністю колізій між нормами Угоди і національним 

законодавством. 
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При цьому досвід Європейського Союзу, що знаходить своє 

відображення в законодавстві його держав-членів, свідчить про закріплення в 

національному законодавстві особливостей правової охорони назв держав. 

Передбачено ряд способів охорони назв країн на різних етапах до і після 

реєстрації товарного знаку. Зазначені норми мають знайти відображення й в 

національному законодавстві у процесі виконання зобов'язань, взятих 

Україною в рамках Угоди про асоціацію. 

 З цього питання слід зазначити наступне. Як згадувалося у попередніх 

підрозділах дослідження, в Україні нині триває всебічна реформа сфери 

інтелектуальної власності – як інституційного, так і безпосередньо 

законодавчого характеру. Це обумовлюється не лише потребами 

удосконалення правового регулювання відповідної сфери суспільних 

відносин, але й об’єктивними причинами. Адже Україна взяла на себе 

зобов’язання гармонізувати національне законодавство до європейських 

стандартів, зокрема й у сфері інтелектуальної власності. Такі висновки 

випливають зі змісту положень глави 9 розділу IV Угоди про асоціацію 

України з Європейським Союзом.   

У контексті даного дослідження слід зазначити, що імплементація 

положень Директиви 2008/95/ЄС та Регламенту № 207/2009 у національне 

законодавство України була передбачена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 4 березня 2015 р. № 164-р «Про схвалення розроблених 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі планів імплементації деяких 

актів законодавства ЄС» [116].  

Водночас недотримання строків, встановлених зазначеним 

розпорядженням, в частині імплементації європейських стандартів, а також 

вступ у повну чинність Угоди про асоціацію України з ЄС призвели до 

затвердження Кабінетом Міністрів України Плану заходів з виконання Угоди 

про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
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з іншої сторони згідно постанови від 25 жовтня 2017 р. № 1106 [96]. У 

зазначеному плані пункти 70 – 193 присвячені безпосередньо інтелектуальній 

власності.  

Зокрема, доцільно звернути увагу на наступні питання, що мають бути 

розв’язані у національному законодавстві стосовно торговельних марок: 

П. 107. Визначення процедури реєстрації торговельних марок відповідно 

до положень Угоди про асоціацію. Підстава – стаття 193 Угоди про асоціацію.  

П. 112. Визначення підстав для часткової відмови в реєстрації 

торговельної марки, анулювання або визнання недійсною її реєстрації 

відповідно до положень Угоди про асоціацію. Підстава – стаття 199 Угоди про 

асоціацію. 

П. 172. Приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку підстав для 

відмови у реєстрації торговельної марки. Підстава – статті 193, 199 Угоди про 

асоціацію. Регламент Ради (ЄС) № 207/2009. 

На виконання запланованих заходів Мінекономрозвитку має забезпечити 

до 31 грудня 2023 року:  

1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України 

законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності;  

2) опрацювання законопроекту з експертами ЄС; 

3) забезпечення супроводження розгляду Верховною Радою України 

законопроекту [96].  

Як вбачається з наведеного, План заходів у частині виконання п. 172 

стосовно необхідності приведення у відповідність з вимогами ЄС переліку 

підстав для відмови у реєстрації торговельної марки, з посиланням на 

Регламент Ради (ЄС) № 207/2009, не відповідає наявному стану європейського 

законодавства. Адже, як згадувалося вище, даний Регламент Ради (ЄС) № 

207/2009 втратив чинність з 30 вересня 2017 року, натомість  з 1 жовтня 2017 

року  почав застосовуватися Регламенту (ЄС) 2017/1001. Як зазначалося вище, 
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підходи останнього не змінилися в частині закріплення серед підстав для 

відмови в реєстрації  торговельних марок відповідно до статті 6ter Паризької 

конвенції про охорону промислової власності. Відтак, вбачається доцільним 

внести зміни до Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони, затвердженого постановою КМУ  від 25 жовтня 2017 р. № 1106 в 

частині пункту 172 (шляхом зміни посилання на Регламент Ради (ЄС) № 

207/2009 на Регламент (ЄС) 2017/1001. 

Окрім цього, в Угоді про асоціацію не відображені й норми директиви 

про охорону торговельних марок 2015/2436, на чому, зокрема, справедливо 

наголошує Ю.М. Капіца [35, с. 255]. Зазначене лише засвідчує той факт, що 

законодавство ЄС у сфері інтелектуальної власності відноситься до сфери, яка 

інтенсивно розвивається.  

З іншого боку, Кабінетом Міністрів України подавався до Верховної Ради 

України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної 

(промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2017 р.)» [107], 

підготовлений з метою узгодження положень чинного законодавства України 

у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, 

імплементації відповідних положень Угоди про асоціацію. Зазначеним 

проектом стосовно торговельних марок було заплановано внесення змін до 

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, а також закону 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Зокрема, було 

запропоновано замінити термін «знак для товарів і послуг» терміном 

«торговельна марка»; уточнити умови надання правової охорони торговельній 

марці та критерії охороноздатності; переглянути вимоги до заявки на 

реєстрацію; удосконалити порядок проведення експертизи заявок; 

переглянути процедуру реєстрації торговельної марки; уточнити перелік прав 
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та обов’язків, що випливають із свідоцтва на торговельну марку; уточнити 

умови припинення дії свідоцтва на торговельну марку, а також визнання прав 

на торговельну марку недійсними.   

У наданому за результатами його експертизи Висновку Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Комітет звернув 

увагу на наступне. В частині врегулювання питань щодо торговельних марок 

проект Закону не суперечить статтям 193 – 200 Угоди про асоціацію. Крім 

того, положення законопроекту узгоджуються також з пунктам (с), (d), (g) 

частини першої статті 7, частиною першою статті 9, статтями 12, 15, 46, 

частиною першою та другою статті 51 Регламенту № 207/2009, а також 

статтею 3, частиною першою статті 5, статтями 10, 12, 13  Директиви 

2008/95/ЄС. 

Разом із тим Комітет звернув увагу, що  Регламент № 207/2009 втратив 

чинність 30 вересня 2017 року і був замінений Регламентом (ЄС) 2017/1001, 

прийнятим у червні 2017 року, який почав застосовуватися з 1 жовтня 2017 

року. Також необхідно врахувати, що Директива 2008/95/ЄС з 15 січня 2019 

року втрачає чинність у зв’язку з ухваленням Директиви (ЄС) 2015/2436, і 

згідно зі статтею 54 цієї Директиви держави-члени до 14 січня 2019 року 

повинні привести своє законодавство у відповідність до статей 3 – 6, 8 – 14, 16 

– 18, 22 – 39, 41, 43 – 50 Директиви (ЄС) 2015/2436. Проте, у проекті Закону не 

враховано положення Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 

2015/2436 [107].    

На те, що у проекті Закону № 5699 не було враховано положення нових 

європейських актів, зауважило у своєму висновку від 16.05.2017 р. й Головне 

науково-експертне управління ВРУ. Зокрема, не було враховано наступні 

положення: 

«1) положення щодо позначень, з яких торговельна марка може 

складатися і в якій формі вона може бути представлена (стаття 3 Директиви 

2015/2436 і стаття 4 Регламенту 2015/2424);  
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2) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, такі як 

неможливість реєстрації торговельних марок, які виключені з реєстрації 

відповідно до законодавства Союзу або міжнародних угод, що передбачають 

охорону традиційних гарантованих продуктів (пункт 1 (k) статті 4 Директиви 

2015/2436 і пункт 1 (l) статті 7 Регламенту 2015/2424 ); 

3) торговельні марки, які складаються з суттєвих елементів більш 

раннього найменування сортів рослин або відтворюють їх в собі, 

зареєстрованих відповідно до законодавства Союзу або національного 

законодавства, що передбачає охорону прав на сорти рослин і які є по 

відношенню до сортів рослин тими самими або близькоспорідненими видами 

(пункт 1 (l) статті 4 Директиви 2015/2436 і пункт 1 (m) статті 7 Регламенту 

2015/2424);  

4) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки,  такі як 

наявність попередньої торговельної марки, яка має репутацію у державі-члені 

стосовно якої реєстрація застосовується або в яких торговельна марка 

зареєстрована, і використання пізнішої торговельної марки без поважної 

підстави може отримати несправедливу перевагу, або зашкодити 

розрізняльному характеру або репутації попередньої торговельної марки 

(пункт 3 статті 4 Директиви 2015/2436  та пункт 5 статті 8 Регламенту 

2015/2424)» [107] тощо. 

За результатами голосування у Верховній Раді України від 04.09.2018 

року зазначений проект Закону № 5699 не був прийнятий, оскільки не набрав 

необхідної кількості голосів.  

Разом із тим, із метою виконання вимог Угоди про асоціацію в частині 

імплементації європейських стандартів до національного законодавства, до 

Верховної Ради України був внесений проект Закону «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня охорони і захисту 

прав інтелектуальної (промислової) власності та удосконалення державного 

управління сферою інтелектуальної власності» № 9088 від 17.09.2018 р. [108], 
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ініційований народними депутатами. Зазначений проект Закону № 9088 

включив до свого змісту майже повною мірою положення відхиленого 

законопроекту № 5699, відтак, у ньому не було враховано положення згаданих 

вище Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 2015/2436.   

Окрім цього, як зауважило Головне науково-експертне управління ВРУ, 

«запропонована у проекті закону № 9088 нова редакція частини першої статті 

462 ЦК України вимагає реєстрації прав інтелектуальної власності на винахід, 

корисну модель, промисловий зразок, а не відповідних об’єктів. При цьому 

безпосередньо із запропонованих змін до Закону України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» важко зрозуміти, що саме є предметом 

реєстрації.  В змінах до  статті 1 цього Закону поняття «Реєстр» визначається 

як «Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки», тоді як у 

статті 13 цього Закону (за варіантом змін, викладених у порівняльної таблиці 

до проекту) має здійснюватися реєстрація торговельної марки» [108]. Суттєві 

зауваження стосуються й інших питань, у тому числі в частині визначення 

правого статусу Національного органу інтелектуальної власності, відтак, було 

зроблено висновок про доцільність розгляду проекту у першому читанні та 

відправленні на доопрацювання.  

Водночас пропонуються наступні зміни до статті 6 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» в частині розв’язання питання 

щодо офіційних назв держав.  

«9) у статті 6 у пункті 1 абзац третій викласти в такій редакції: 

“офіційні повні або скорочені назви держав чи міжнародні двобуквені 

коди держав”; 

у другому реченні абзацу сьомого слова “щодо назви держави” замінити 

словами “з надання дозволу на використання в торговельній марці офіційної 

назви та міжнародного коду держави Україна”; 

у пункті 2 в абзаці третьому слова “є загальновживаними як позначення 

товарів і послуг певного виду” замінити словами “стали загальновживаними у 
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сучасній мові або у добросовісній та усталеній торговельній практиці”; 

абзаци четвертий і п’ятий викласти в такій редакції: 

“складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при 

використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, 

вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, передбачене 

призначення, цінність товарів і послуг, географічне походження, місце і час 

виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, або на інші характеристики 

товарів чи послуг; 

можуть ввести в оману щодо товарів чи послуг, зокрема щодо їх сутності, 

якості або географічного походження;”; 

доповнити пункт після абзацу сьомого новими абзацами такого змісту: 

“містять географічні зазначення (у тому числі для спиртів та алкогольних 

напоїв), зареєстровані чи заявлені на реєстрацію в Україні або яким надана 

правова охорона відповідно до міжнародного договору України, до дати 

подання заявки на торговельну марку, що містить таке зазначення, або якщо 

заявлено пріоритет, то до дати пріоритету для таких самих або споріднених з 

ними товарів, якщо: 

під час використання заявленого позначення використовується репутація 

географічного зазначення та/або заявлене позначення вводить в оману щодо 

особливої якості, характеристик та дійсного походження товару”» [108]. 

Отже, як вбачається, запропоновані зміни стосуються лише офіційних 

назв держав і лише міжнародних двобуквених кодів. Доцільність більш 

розширеного підходу була викладена у попередньому розділі.  

У підсумку слід зазначати, що Єврокомісія позитивно оцінила ситуацію з 

реформуванням сфери інтелектуальної власності. Це випливає зі змісту Звіту 

ЄС про виконання Україною Угоди про асоціацію. ЄК зазначила, що у 2018 

році Україна продовжила свою реформу, яка тісно пов'язана з виконання 

Угоди про асоціацію. У звітному періоді Україна продовжувала створювати 

міжвідомчі механізми для продовження Угоди про асоціацію реалізацію, 



202 

 

 

включаючи зону глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA), і 

продемонстрували додаткові зусилля для оптимізації процесу [182]. Водночас 

на даний момент основне завдання стоїть у тому, аби відповідні  зміни до 

національного законодавства були прийняті Верховною Радою України.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Із утворенням Європейського Економічного Співтовариства перед ним 

постала необхідність забезпечення вільного обігу товарів і свободи надання 

послуг та вільної конкуренції в межах спільного ринку. Одним зі шляхів, що 

мали сприяти розв’язанню цього завдання, була необхідність  гармонізації 

національних законодавств в рамках Європейського Союзу, у тому числі й  

законодавства у сфері промислової власності, що включало до свого складу й 

питання правової охорони знаків. Адже саме торговельні марки є одними з 

найбільш впливових елементів  функціонування спільного ринку. 

Гармонізація національних законодавств про товарні знаки була 

започаткована нормами статті 100а Угоди про заснування ЄЕС.  

2. Процес гармонізації стосовно товарних знаків був розпочатий Першою 

Директивою Ради ЄЕС про наближення законодавства держав-членів, що 

стосується торговельних марок 89/104/ЄЕС, а пізніше продовжений шляхом 

прийняття Регламенту Ради (ЄС) 40/94 про торговельну марку. Директива не 

потребувала запровадження однакових процедур реєстрації торговельних 

марок, визнання їх недійсними в адміністративному та судовому порядках. 

Натомість вимагала однакових в усіх державах-учасницях ЄС умов надання 

прав і продовження їх дії. Зазначену Директиву розглядали як передумову 

введення торговельної марки Спільноти. 

3. Істотні зміни, що відбувалися на європейському ринку, призвели до 

необхідності зміни правил, що знайшло втілення у прийнятій Директиві 

Європейського Парламенту та Ради № 2008/95/ЄС «Про наближення 
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законодавств держав – членів щодо товарних знаків та знаків 

обслуговування». У ці роки в ЄС реалізовувалася політика, спрямована на 

узгодження законодавства про торговельні марки із суміжними галузями 

правового регулювання, що стосуються забезпечення свободи конкуренції на 

внутрішньому ринку. Зокрема, це стосувалося узгодження з такими 

значущими цінностями як свобода вираження та свобода конкуренції. До 

позначень, стосовно яких застосовуються абсолютні підстави відмови в 

реєстрації або недійсності, Директива віднесла  знаки, які без дозволу 

компетентних влад підлягають відхиленню або визнанню недійсними згідно зі 

статтею 6ter Паризької конвенції про охорону промислової власності. 

4. Стосовно охорони назв держав Директива 2008/95/ЄС виступила 

основою для формулювання положень Угоди про асоціацію України з ЄС в 

частині визначення переліку об’єктів, що не підлягають реєстрації або можуть 

бути визнані недійсними.  

5. Наступний етап уніфікації національних підходів держав-членів ЄС у 

частині надання правової охорони торговельним маркам обумовлюється 

прийняттям Директиви (ЄС) 2015/2436 від 16 грудня 2015 року Європейського 

Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо 

торговельних марок. Втілення цього етапу базувалося на розумінні 

Європейським Союзом необхідності подальшої уніфікації правової охорони 

торговельних марок з метою зняття бар’єрів у торгівлі та недопущенню 

недобросовісної конкуренції. Зазначена Директива запровадила можливість 

реєстрації нетрадиційних марок; розширила та уточнила обсяг захисту прав; 

передбачила п’ятирічний термін для невикористання торговельної марки при 

розгляді справи щодо порушення прав на таку марку. 

6. З 1 жовтня 2017 року розпочався другий етап реформи торговельної 

марки Європейського Союзу, підтверджений вступом у чинність Регламенту 

Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 р. 

про торговельну марку Європейського Союзу (текст з релевантністю ЄЕЗ), 
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Виконавчого регламенту Комісії (ЄС) № 2017/1431 від 18 травня 2017 p., яким 

встановлюються детальні правила для виконання певних положень 

Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельну марку Європейського 

Союзу, а також Делегований регламент Комісії (ЄС) № 2017/1430 від 18 

травня 2017 p., яким доповнюється Регламент Ради (ЄС) № 207/2009 про 

торговельну марку Європейського Союзу та яким скасовуються Регламент 

Комісії (ЄС) № 2868/95 і Регламент Комісії (ЄС) № 216/96. 

Виконавчий регламент та Делегований регламент складають вторинне 

законодавство у сфері правового регулювання торговельних марок в ЄС. 

Основними цілями реформування законодавства ЄС про товарні знаки можна 

вважати спрощення та гармонізацію процедури подачі заявки, підвищення 

правової визначеності, забезпечення кращої координації між регіональним та 

національними відомствами. У відповідність з Лісабонським договором 2007 

року була приведена термінологія. Зокрема, товарний знак Спільноти 

перейменований в товарний знак ЄС, а Відомство по гармонізації на 

внутрішньому ринку стало називатися Відомством ЄС з інтелектуальної 

власності. Окрім цього змінилося графічне представлення та види 

торговельної марки; було введено сертифікаційну марку. 

ЄС на рівні Регламенту закріпив в якості однієї з абсолютних підстав у 

відмові реєстрації торговельних марок, які не були дозволені компетентними 

органами та мають отримати  відмову відповідно до статті 6ter Паризької 

конвенції. 

7. Досвід Європейського Союзу в цілому та окремих держав-членів ЄС 

дозволяє стверджувати, що в європейському законодавстві прийнятим є 

підхід, за якого в національному законодавстві закріплюються особливості 

правової охорони назв держав. Існує цілий ряд способів охорони назв країн на 

різних етапах до і після реєстрації товарного знаку. При цьому щодо назв 

країн в законодавстві європейських країн застосовуються загальні підстави 

для відмови в реєстрації знаків, а саме: у яких немає розпізнавальних 
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характеристик, які мають описовий характер, суперечать громадському 

порядку, вводять в оману, обманюють або дають неправдиву інформацію.  

8. У переважній більшості держав – членів ЄС знак, що містить назву 

(назви) країн або складається з неї (них), не підлягає реєстрації. Виняток 

допускається лише тоді, коли заявник пред'являє доказ отримання дозволу 

відповідних органів. Водночас можуть різнитися підходи стосовно того, чи 

розповсюджується така заборона на назву лише відповідної держави, де 

здійснюється реєстрація, чи взагалі на будь-які назви держав; на повну назву 

чи на абревіатури також. Такий підхід застосовується в Албанії, Литві, Сербії, 

Словенії та інших країнах. 

9. У ряді національних законодавств держав-членів ЄС закріплено 

обмеження на реєстрацію товарного знаку, що містить назву держави, 

виходячи з критерію відсутності розрізняльного характеру. У такому разі 

можна говорити про те, що до відповідних законодавчих актів втілюються 

підходи та термінологія, закладені статтею 6-quinquies B.2 Паризької 

конвенції. Згідно якої не допускаються до реєстрації в якості товарних знаків 

ті позначення та зазначення, які можуть використовуватися у торгівлі для 

позначення географічного походження продуктів або послуг. Також на 

користь даного підходу можуть слугувати як стаття 7 (1) (c) раніше чинного 

Регламенту (ЄC) № 207/2009, так і стаття 7(1) (h) Регламенту (ЄС) 2017/1001, 

що є чинним нині. Такий підхід застосовується в Іспанії, у Німеччині, 

Норвегії, Словаччині та інших.  

10. На реєстрацію назв держав у складі товарних знаків здійснює вплив 

практика Суду ЄС. В якості прикладу можна навести рішення Європейського 

Суду по об'єднаних справах C-108/97 і C-109/97, відповідно до яких назви, що 

позначають географічне походження (наприклад, назви країн), слід, як 

загальне правило, зберігати доступними для використання іншими 

торговцями. Поява цих рішень вплинула на ряд європейських країн 

(наприклад, Німеччину) у частині припинення поодинокої практики реєстрації 
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назв країн в реєстрі товарних знаків.  

11. Імплементація європейських стандартів у сфері інтелектуальної 

власності є невід’ємною складовою виконання Україною взятих на себе 

зобов’язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Одним із 

напрямів імплементації є гармонізація європейського законодавства у частині 

правової охорони торговельних марок. Стосовно даного об’єкту особливого 

значення набуває питання охорони назв держав засобами охорони 

інтелектуальної власності.  

12. Внесений до Верховної Ради України Зазначений проект Закону № 

9088 включив до свого змісту майже повною мірою положення відхиленого 

законопроекту № 5699, відтак, у ньому не було враховано положення згаданих 

вище Регламенту (ЄС) 2017/1001 та Директиви (ЄС) 2015/2436.  

Запропоновані у проекті зміни в частині включення назв держав до позначень 

стосуються лише офіційних назв держав і лише міжнародних двобуквених 

кодів. Такий підхід є завузьким. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного наукового дослідження, на основі аналізу 

позицій вітчизняних та зарубіжних науковців, чинного українського за 

міжнародного законодавства, європейської та національної судової практики, 

підходів ВОІВ, узагальнення статистичних матеріалів та особливостей 

практичної діяльності, одержано наступний перелік висновків, рекомендацій 

та пропозицій, які розв’язують наукове завдання щодо визначення суті та 

особливостей набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки, 

що включають офіційні назви держав, а також розробки пропозицій щодо 

удосконалення національного законодавства у цій сфері з урахуванням 

підходів ВОІВ, європейських стандартів та Угоди про асоціацію з ЄС. 

1. В умовах зростаючої глобалізації й конкуренції на ринку торговельні 

марки і географічні зазначення розглядаються як засоби індивідуалізації 

товарів, продукції й послуг учасників цивільного обороту, що можуть 

використовуватися для успішного маркетингу. Хоча зв'язок торговельних 

марок з певною місцевістю порівняно з географічними зазначеннями не є 

настільки причинним, він є надзвичайно важливим, оскільки впливає на 

уявлення споживача про місце походження товару. У роботі визнається  

взаємозв’язок між розбудовою національного брендингу та рівнем правової 

охорони об’єктів права інтелектуальної власності, у першу чергу торговельних 

марок. Доводиться, що на національний брендинг впливає рівень культури 

інтелектуальної власності, що включає наявність чітких правових рамок, 

ефективної охорони інтелектуальної власності та розуміння її комерційної та 

економічної цінності, а також співпрацю урядових установ із виробниками 

приватного сектору. 

2. Питання щодо можливості використання назв держав у торговельних 

марках має розглядатися як невід’ємний елемент суверенітету держави або 

доброго імені чи репутації країн. Оскільки реєстрація приватними власниками 
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назв суверенних держав або національно значущих географічних назв веде до 

монополізації загальних активів такими приватними зацікавленими колами. 

Адже торговельна марка, яка може асоціюватися із назвою держави, 

автоматично набуває конкурентних переваг. При цьому незаконне 

привласнення національних активів має негативні наслідки, оскільки компанії 

у певній країні позбавляються можливості використовувати назву своєї країни 

для просування своїх товарів або послуг на ринку, а репутації країни може 

бути завдано збитків внаслідок дій власників таких зареєстрованих марок.  

3. Проведений у роботі аналіз дає підстав для висновку, який має 

впроваджуватися делегацією України у ВОІВ, що стаття 6ter Паризької 

конвенції про охорону промислової власності підлягає редагуванню та 

розширенню її дії, шляхом внесення до тексту статті заборони щодо реєстрації 

безпосередньо «назв держав». У даному разі мова йде про заборону реєстрації 

саме «назв держав», аби не обмежувати дію статті 6ter виключно «офіційними 

назвами», до яких можуть не потрапити, через різне розуміння та тлумачення 

норм історичні назви, загальноприйняті назви держав тощо. Це нововведення 

спонукатиме країни-учасниці Паризької конвенції переглянути та скорегувати 

національне законодавство. Натомість наразі відсутність чіткої заборони у 

тексті статті 6ter призводить до неоднозначної практики вирішення спорів.  

4. Аналіз практики національних відомств з інтелектуальної власності дає 

підстав виокремити два основних підходи щодо включення назви країни до 

товарного знаку. Згідно з першим до назв країн відносяться як до особливої 

категорії знаків, які за своєю суттю можуть не підлягати реєстрації в якості 

товарних знаків. У таких юрисдикціях назви країн вважаються елементами 

суверенітету держави, який сам по собі потребує захисту. Відповідно до 

другого підходу до назв країн ставляться так само, як до будь-яких інших 

географічних зазначень. Вони не підлягають реєстрації, оскільки вони 

суперечать громадському порядку, не мають розрізняльної здатності, або 

вважаються описовими, або вводять в оману. Головне міркування при 
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прийнятті рішення про реєстрацію назви країни в якості знак базується на 

сприйнятті знаку споживачем. При цьому аналіз іноземного законодавства 

засвідчує, що у тих країнах, де застосовується другий підхід, визначення 

описового характеру географічного терміну, включаючи назву країни, має 

здійснюватися з урахуванням інших факторів, а не ізольовано.  

5. Передбачені законодавством обмеження щодо використання офіційної 

назви держави, її міжнародних кодів, стилізації та їх імітації мають вживатися, 

у першу чергу, задля охорони від посягання на суверенітет держави та 

охорону прав споживачів, щодо можливості введення їх в оману стосовно 

виробника, товару, послуги, якості або їх походження, через можливість 

асоціації продукції маркованої такими знаками з Україною.  

Аналіз міжнародного досвіду, а також діяльності ВОІВ, обґрунтування 

доцільності перегляду положень Паризької конвенції про охорону 

промислової власності слугує підставою для перегляду поняття «офіційні 

назви держав» в національному законодавстві. Під поняттям «офіційні назви 

держав» пропонується розуміти не лише назву, закріплену на рівні 

Конституції України, її переклади та двобуквений код, але й трибуквений код, 

транслітерації та імітацію будь-якої із зазначених вище позицій (приклад 

варіацій охорони назви «Україна»: Україна, Украина, Ukraine (а також 

переклади на інші мови); UA (ISO Alpha-2 code); ЮА; UKR (ISO Alpha-3 

code); УКР (ICANN top level domain) та інші імітації з використанням 

шрифтів, зображувальних елементів тощо). Аналогічні підходи мають 

застосовуватися й щодо охорони назв інших держав. Задля цього слід 

розширити повноваження Комісії щодо погодження питань про внесення 

позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», у зв’язку з чим 

запропоновано розширити її повноваження та змінити назву на «Комісія з 

розгляду питань щодо охорони та використання в позначеннях офіційних назв 

держав».  

6. Імітацією офіційної назви держави слід вважати наслідування 
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зазначеній назві з порушенням встановленого написання (наприклад, Укгаіпа, 

Ukreine) або її стилізоване виконання та стилізоване виконання міжнародного 

коду держави, визначеного згідно зі Стандартом ISO 3166 та Стандартом 

ВОІВ ST.3. Проведене дослідження та практика використання торговельних 

марок, що містять офіційні назви держав в Україні, доводить хибність 

закладеного підходу у Правилах погодження питань про внесення позначення, 

що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, 

затверджених наказом МОН України  № 790 від 04.08.2010р. Адже фактично 

при проведенні експертизи згідно чинного законодавства за основу береться 

лише частина ISO 3166-1 alpha-2 для двобуквених кодів, що є завузьким 

підходом при розв’язанні проблеми стосовно включення назв держав до 

позначень. Натомість доведено необхідність введення норми, яка би прямо 

забороняла використання, без погодження з уповноваженим органом, імітацію 

офіційної назви держави «Україна» та її двобуквеного і трибуквеного кодів 

«UA», «UKR» та домену «УКР».  

7. Аналіз національного та іноземного досвіду набуття прав 

інтелектуальної власності на торговельні марки, а також положень Паризької 

конвенції дають підстав запропонувати запровадити на національному рівні 

один із двох можливих підходів при вирішенні питання щодо набуття прав 

інтелектуальної власності на торговельні марки, що включають офіційні назви 

держав. А саме: 1) створення окремого підрозділу, уповноваженого 

погоджувати питання про включення офіційних назв держав до торговельних 

марок (на кшталт діючої в Україні Комісії щодо погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знаків 

для товарів і послуг, зі зміною її назви), або 2) розгляду заявок, в яких 

використовуються офіційні назви держав або щодо яких виникає сумнів 

такого використання, колегіально, із дослідженням усіх можливих варіантів 

використання «офіційної назви держави» у позначенні, та закріпленням 

відповідної процедури, що передбачає етапність. 
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8. Набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки 

здійснюється відповідно до процедури реєстрації, передбаченої національним 

законодавством. Реєстрація торговельних марок, до складу яких входить назва 

країни, має свої особливості. Такі особливості обумовлюються сукупністю 

факторів, що включають функціональне призначення позначень, забезпечення 

свободи вираження і збалансованої конкуренції тощо. Адже, з одного боку, 

торговельна марка може використовуватися для позначення комерційного 

походження товару чи послуги, які не пов’язані з власником торговельної 

марки. З іншого боку, торговельна марка може використовуватися для 

ідентифікації товарів та послуг самого власника торговельної марки або для 

позначення товарів чи послуг, які законно введені у цивільний оборот. 

Позначені дві ситуації є фундаментально різними, що знаходить відображення 

у практиці Суду ЄС, враховуючи широке тлумачення дій із використання 

торговельних марок. Суд ЄС визнав у своїй практиці абсолютними підставами 

для відмови у наданні охорони товарному знаку інтереси споживачів і 

конкурентів як різні субкатегорії публічних інтересів. Відповідно, підходи 

щодо пошуку балансу інтересів між інтелектуальною власністю та 

конкуренцією цілком справедливо поширити на позначення, що включають 

назви держав (у широкому розумінні, пропонованому ВОІВ). Оскільки у 

такому разі рівень конкуренції поглиблюється перетинанням із можливостями, 

отриманими завдяки національному брендингу. 

9. Аналіз положень національного законодавства та практика його 

застосування в Україні дозволяє виокремити наступні особливості набуття 

прав інтелектуальної власності на торговельні марки, до складу яких входить 

позначення, що містить офіційну назву держави, в частині поширення 

заборони на реєстрацію торговельної марки, що: 1) складається виключно з 

назви країни, якщо ця назва є описовою відносно місця походження товарів чи 

послуг (незалежно від того, де розмішується у заявленому зображенні назва 

держави – чи займає домінуюче положення, чи в адресі виробника продукції 
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(якщо як знак заявляється етикетка), для її включення до знаку як елемента, 

що не охороняється, потрібна згода відповідного компетентного органу); 2) 

включає назву будь-якої країни, а не лише назви держав-учасниць Паризької 

конвенції (при цьому така назва може включатися у торговельну марку як 

елемент, що не охороняється, за умови отримання згоди від компетентного 

органу. Зазначена підстава не виключає експертизи торговельної марки на 

наявність розрізняльної здатності); 3) включає назву держави у формі 

прикметника, якщо дана торговельна марка вводить в оману щодо 

географічного місця походження товарів або послуг (можливість введення в 

оману має перевірятися у процесі проведення експертизи) тощо.  

10. З метою удосконалення процедури набуття прав інтелектуальної 

власності на торговельні марки, що включають офіційні назви держав, 

пропонується при розгляді Комісією питання щодо включення до позначення 

назви держави  використання підходу, згідно з яким слід розділити товари та 

послуги МКТП на категорії з високим та низьким рівнем ризику введення 

споживача в оману при використанні у позначеннях офіційних назв держав. 

Враховуючи, що на даний момент не можливо на рівні закону визначити та 

закріпити рівень таких ризиків (оскільки кожна заявка на позначення є 

унікальною, а підходи повинні бути індивідуальними у кожному випадку), 

обґрунтовується необхідність розробки відповідного положення (наприклад, у 

вигляді методичних рекомендацій) на рівні МЕРТ України.  

11. Імплементація європейських стандартів у сфері інтелектуальної 

власності є невід’ємною складовою виконання Україною взятих на себе 

зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Одним із напрямів імплементації є 

гармонізація європейського законодавства у частині правової охорони 

торговельних марок. Проведене порівняльно-правове дослідження 

міжнародного та європейського досвіду, а також аналіз положень Угоди про 

асоціацію з ЄС дають підстав вважати доцільним у статті 6 Закону України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ввести поняття «назви 
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держав» замість «офіційні назви держав». Застосування запропонованого 

широкого підходу дозволить повною мірою враховувати можливості, що 

надає власнику зареєстрована торговельна марка, яка включає державну 

символіку, в частині індивідуалізації відповідних товарів, робіт чи послуг. 

12. Аналіз досвіду ЄС у цілому та окремих держав-членів ЄС, з 

урахуванням другого етапу реформи торговельної марки ЄС, що розпочався з 

1 жовтня 2017 року, засвідчує, що в європейському законодавстві прийнятим є 

підхід, за якого особливості набуття прав інтелектуальної власності на 

торговельні марки (товарні знаки), що включають назви держав 

закріплюються саме в національному законодавстві. Щодо назв країн в 

законодавстві європейських країн застосовуються загальні підстави для 

відмови в реєстрації торговельних марок, а саме: у яких немає 

розпізнавальних характеристик, які мають описовий характер, суперечать 

громадському порядку, вводять в оману, обманюють або дають неправдиву 

інформацію. Водночас на рівні Регламенту(ЄС) 2017/1001 передбачено серед 

абсолютних підстав у відмові у реєстрації торговельних марок, що не були 

дозволені компетентними органами та мають отримати відмову відповідно до 

статті 6ter Паризької конвенції.  

13. За результатами проведеного дослідження запропоновано внести 

наступні зміни до чинного законодавства України, а саме:  

1) в Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:  

в абзаці  третьому частини першої статті 6 слова «офіційні назви держав» 

замінити на «назви держав»;  

з метою уточнення суб’єктного складу осіб, що можуть набувати права 

інтелектуальної власності на торговельні марки, доповнити частину першу 

статті 6 абзацом восьмим наступного змісту:  

«Згода на внесення до знака для товарів і послуг назви «Україна» 

надається виключно:  

- фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим у встановленому 
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законодавством України порядку;  

- юридичним особам, створеним у встановленому законодавством 

України порядку».  

Обмеження даного кола осіб фактично резидентами цілком логічне й 

обумовлюється тим, що включення офіційної назви держави має допускатися 

лише стосовно представників національного бізнесу. 

2) викласти п. 2.2. Правил погодження питань про внесення позначення, 

що містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг, 

затверджених наказом МОН України від 04.08.2010 р. № 790, у новій  

редакції:  

«2.2. Така  згода надається за умови наявності щодо заявників, 

визначених в пункті 2.1 цього розділу, таких факторів: 

- використання офіційної назви держави як елемента знака для товарів і 

послуг не вводитиме в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар чи 

надає послугу, місця походження та/або якості товару та/або послуги; 

- товари і послуги, щодо яких передбачається використання такого знака 

для товарів і послуг, мають промислову, освітню, наукову, культурну, 

художню чи соціальну цінність;  

- види товарів та/або послуг, які виробляє та/або надає заявник, є 

унікальними, щодо назви країни, назва якої використана, та не викликають у 

споживача хибних асоціацій щодо місця походження товарів або якості 

послуги; 

- заявник є активним учасником ринку щодо товарів та/або послуг, для 

яких передбачається використання знака для товарів і послуг; 

- заявник має довести активну діяльність на ринку щодо заявлених товарів 

та/або послуг або достатній рівень підготовки до виходу на такий ринок». 

Зазначені зміни дадуть можливість ретельного дослідження позначень та 

виявлення будь-яких форм використання та імітації офіційних назв держав.  



215 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андрощук Г. О., Шкляр С. В. Конкурентне право: захист від 

недобросовісної конкуренції. Науково-практичне видання. К. : Юстініан, 2012. 

472 с.  

2. Атаманова Ю. Є. Право інтелектуальної власності: система 

міжнародно-правового регулювання. Х. : ПП. „Див”, 2004. 48 с. 

3. Богатирець В., Зорій Я. Конструкти брендингу України: 

актуалізація концепту національного брендингу України. URL: 

https://www.researchgate.net/publication/318131578_KONSTRUKTI_BRENDING

U_KRAINI_AKTUALIZACIA_KONCEPTU_NACIONALNOGO_BRENDINGU

_UKRAINI. 

4. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андрощук Г. О. Комерційні 

найменування: основні правові акти. Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю. С. 

Шемшученка. К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. 216 с.  

5. Брендинг как инструмент реализации маркетинговых стратегий / 

Пономаренко В., Дорохова Л., Дорохов А. // MONTENEGRIN JOURNAL OF 

ECONOMICS. № 12, Vol. VI. С. 113-120. 

6. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань європейської 

інтеграції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 

інтелектуальної (промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2017 р., 

Кабінет Міністрів України) від 28.02.2018 р. URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=60982&pf35401=4235

10 

7. Віденська угода про заснування міжнародної класифікації 

зображувальних елементів торговельних марок від 12 червня 1973 р. // База 

даних «Законодавство України»/ВР України. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h33 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_h33


216 

 

 

8. Водотика Т., Магда Є. Ігри відображень. Якою бачить Україну світ. 

Х. : Віват, 2016. 352 с. 

9. Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV від 

16.01.2003 р. (зі змінами)  // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (дата звернення: 14.11.2018 

р.) 

10. Горнісевич А. Деякі новели другого етапу реформи торговельної 

марки Європейського Союзу // Інтелектуальна власність. 2017. № 8. С. 19 – 

24. 

11. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. К. : 

Либідь, 2002. 200 с. 

12. Демченко Т. С. Правова охорона загальновідомих і знаменитих 

знаків у міжнародній практиці та в Україні // Вісник господарського 

судочинства. 2001. № 3 С. 198-206. 

13. Демченко Т. С. Охрана товарних знаков (сравнительно-правовой 

анализ) : монография / НАН Украины Институт государства и права им. В. М. 

Корецкого. К., 2005. 205 с. 

14. Демченко Т. С. Проблеми гармонізації законодавства України про 

товарні знаки з міжнародно-правовими нормами: автореф. дис… канд. юр. 

наук : 12.00.03 ; НАН України Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. 

К., 2002. 20 с. 

15. Договір про закони щодо товарних знаків. ООН; Договір, 

Міжнародний документ від 27.10.1994 р. (Договір ратифіковано Законом 

України № 380/95-ВР від 13.10.95) // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102 (дата звернення: 

10.11.2018 р.) 

16. Жаров В., Міндрул А. Перспективи удосконалення законодавства 

України з питань правової охорони торговельних марок і географічних 

зазначень // Інтелектуальна власність. 2005. № 10. С. 11 – 19. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_102


217 

 

 

17. Закон Грузии «О товарных знаках» № 1795-IIS от 5 февраля 1999 г. 

(с изменениями и дополнениями, внесенными в соответствии с Законом № 

1636 от 7 декабря 2017 г.). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17600 (дата звернення: 10.11.2018 

р.) 

18. Закон Республики Молдова № 38 от 29.02.2008 г. с изменениями, 

внесенными Законом № 162 от 30.07.15 г. «Об охране товарных знаков» // 

Monitorul Oficial Nr. 99-101,  06.06.2008,  ст. №  362. URL: 

http://lex.justice.md/ru/328048/ (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

19. Закон США о товарних знаках // ВНИИПЭ. 1982. 

20. Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» від 16.06.1999 р. № 752-XIV (зі змінами) // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/752-14 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.) 

21. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 

15.12.93 № 3689-ХІІ (із змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення: 

10.11.2018 р.) 

22. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 

р. № 2210-ІІІ (із змінами) // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (дата звернення: 10.11.2018 

р.) 

23. Закон України «Про приєднання України до Віденської угоди про 

заснування Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків» від 

18 лютого 2009 р. № 1000-VI // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL:   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1000-17 (дата звернення: 

10.11.2018 р.) 

24. Закон України «Про приєднання України до Ніццької угоди про 

Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків» № 1762-III 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17600
http://lex.justice.md/ru/328048/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/752-14


218 

 

 

від 01.06.2000 р. // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1762-14 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

25. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і 

національного законодавства та їх правозастосування: практ. посіб. / Д. Лонг, 

П. Рей, В. Жаров та ін. К. : К.І.С., 2007. 448 с. 

26. Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів 

Америки. Зб. документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького.   

К. : Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. 368 с. 

27. Електронний журнал Бюро інформаційних програм 

Держдепартаменту США «У фокусі права інтелектуальної власності». URL: 

http:// libinnovate.files.wordpress.com/2010/02/intellectual_rights_ukr1.pdf (дата 

звернення: 14.05.2017). 

28. Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика : 

наук.-практ. вид., в 4-х т. / за заг. ред. О. Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім 

«Ін Юре», 1999. Т. 1. Право інтелектуальної власності. 500 с.  

29. Інтелектуальна власність : навч. посіб / кол. авторів ; В.А. Іващенко, 

С. В. Корновенко, О. А. Кульбашна та ін. Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. 

452 с.   

30. Іолкін Я. О. Торговельні марки в Україні та Європейському Союзі : 

монографія. К. : НДІ ІВ НАПрНУ : Лазурит-Поліграф, 2011. 141 с. 

31. Кадєтова О. В. Угода про асоціацію України з Європейським 

Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності: цивільно-правовий 

аспект: автореферат дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 ; ПВНЗ «Університет 

Короля Данила», Івано-Франківськ, 2018. 22 с. 

32. Капінос М. М., Лерантович Е. Т., Солощук М. М. Інтелектуальна 

власність: підручник. Х. : «Друкарня Мадрид», 2016. 396 с.  

33. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського 

Союзу: формування, інститути, напрями розвитку. НАН України. ЦДІВТТ 

НАН України. К. : Академперіодика, 2017. 664 с.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1762-14


219 

 

 

34. Капіца Ю. М. Реформа охорони торговельних марок в 

Європейському Союзі та її вплив на законодавство України // Актуальні 

проблеми міжнародних відносин. Випуск 127 (частина І). 2016. С. 80 – 86.  

35. Капица Ю. М. Соглашения между Украиной и Европейским 

Союзом и проблемы реализации обязательств по сближению национального 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности с 

законодательством ЕС : В кн. : Очерки права интеллектуальной собственности 

: сб. ст. / отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Х. : Право, 2018. 488 с. С. 245 – 263.  

36. Кашинцева О. Ю. Правова охорона знаків для товарів і послуг в 

Україні : автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.04. Київ, 2000. 16 с. 

37. Кашинцева О. Ю. Визначення правового статусу громадянина-

підприємця як суб’єкта права на знак для товарів і послуг // Підприємництво, 

господарство і право. 1999. № 1. С. 54 – 55. 

38. Кодинець А. О. Засоби ідивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг у цивільному праві України: авторефер. дис. ... канд. 

юрид. наук : 12.00.03 ; Київський нац. ун-тет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2006. 

18 с. 

39. Кожарська І. Ю. Деякі аспекти охорони прав на знаки для товарів та 

послуг в ЄС та законодавство України у цій сфері. URL: 

http://kojarskiy.com.ua/konsultacii_stati_1.html 

40. Кожарська І. Охорона знаків для товарів і послуг в Європейському 

співтоваристві // Інтелектуальна власність. 2002. № 6. С. 6 – 11. 

41. Кожарська І. Ю. Деякі питання охорони торговельних марок в 

Європейському співтоваристві та законодавство України у цій сфері // 

Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони. К. : Ін-т держави 

і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. С. 247 – 273. 

42. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности, подписанная в Стокгольме 14 июля 1967 

года и измененная 2 октября 1979 года // База даних «Законодавство 



220 

 

 

України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169 (дата 

звернення: 24.10.2018). 

43. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 р. (зі змінами та доповненнями, внесеними Протоколом № 11 

від 11.05.1994 р., Протоколом № 14 від 13.05.2004 р.). // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 23.10.2018). 

44. Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року 

(проект): розроблений Секцією суспільних і гуманітарних наук Національної 

академії наук. Київ, 2012. 28 с.  

45. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р.: із змінами, внесеними згідно із Законами № 2222-

IV  від 08.12.2004 р., № 2952-VI від 01.02.2011 р., № 586-VII від 19.09.2013 р., 

№ 742-VII від 21.02.2014 р. // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 

24.10.2018). 

46. Кохановська О. В. Право інтелектуальної власності та цивілістична 

доктрина // Право України. 2014. № 6. С. 75 – 83. 

47. Кривошеїна І. В. Фірмове найменування: регулювання та правова 

охорона за законодавством України: автореферат дис… канд. юрид. наук : 

12.00.03 ; Київський нац. ун-тет ім. Тараса Шевченка. Київ, 2007, 18 с.  

48. Крижна В. М. Використання назв населених пунктів, державної та 

місцевої символіки в правових засобах індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів та послуг // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. 2004. Випуск 8. С. 117 – 124.  

49. Кузнєцова Н. Стан і тенденції розвитку цивілістичної науки в 

Україні // Право України. 2014. № 6. С. 9 – 14. 

50. Кузнєцова Н. С. Цивільно-правові проблеми інституту 

інтелектуальної власності : У кн. : Правова система України: історія, стан та 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_169
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр


221 

 

 

перспективи : у 5 т. ; Т 3. Цивільно-правові науки. Приватне право / за заг. ред. 

Н. С. Кузнєцової. Х. : Право, 2008. 680 с.  

51. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 

1891 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у  Вашингтоні 2 червня 

1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Ніцці 15 

червня 1957 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.).      

Набуття чинності для України: 25 грудня 1991 р. // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134 (дата 

звернення: 24.10.2018). 

52. Маевская Т.В. Товарный знак (знак обслуживания) как объект 

промышленнойсобственности: автореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.03 ; 

Белорусск. гос. экон. ун-т. Минск, 2003. 20 с. 

53. Майданик Р. А. Цивільне право. Загальна частина / Т. 1. Вступ у 

цивільне право. К. : Алерта, 2012. 472 с.  

54. Макаришева Т. Імітація державної символіки. Підстави для 

відхилення заявки // Інтелектуальна власність. 2002. № 10. С. 40 – 42.  

55. Максимова Л. Использование государственных символов и знаков // 

Интеллектуальная собственность. 2000. № 2. С. 42 – 44. 

56. Малиновська Т. М. Індивідуалізації суб’єктів підприємницької 

діяльності Автореф…. дис. канд. юрид. наук. Х. : 2008. 20 с. 

57. Мельник О. М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і 

послуг в Україні: автореф. дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 ; Національна 

юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. Х., 1999. 16 с. 

58. Мельник О. Товарний знак та його ознаки // Право України. 1999.       

№ 2. С. 22 – 29. 

59. Мельник О. М. Деякі теоретичні питання права на товарний знак : У 

кн. : Інтелектуальна власність в Україні : проблеми теорії і практики : Зб. наук. 

статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. К. : Ін-т держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. 424 с. С. 199 – 232.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134


222 

 

 

60. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи 

заявки на знак для товарів і послуг: затверджені наказом Д П «Укрпатент» від 

07.04.2014 р. № 91 зі змінами від 22.01.2016 р. № 08, схвалені Рішенням 

колегії Державної служби інтелектуальної власності України від 22.01.2016 р., 

протокол № 9. URL: http://www.uipv.org/i_upload/file/metod-rek-tm-

08022016.pdf 

61. Михайлюк Г. О. Модернізація цивільно-правового регулювання 

комерційних позначень в Європейському Союзі та Україні: автореферат дис… 

докт. юрид. наук : 12.00.03; НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. 

Бурчака НАПрНУ. К., 2018. 36 с.  

62. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків 

(Ніццька класифікація). МКТП (11-2018) : ДП "Український інститут 

інтелектуальної власності". URL: http://nice.ukrpatent.org/ 

63. Артур Р. Міллер А. Р., Дейвіс М. Х. Товарні знаки : У кн. Захист 

прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки. Зб. 

документів, матеріалів, статей / За заг. ред. О. Д. Святоцького. К. : 

Видавничий Дім «Юр Юре», 2003. 368 с. С. 185 – 204. 

64. Мінекономіки не буде використовувати бренд Ukraine NOW для 

промоції українського туризму / 11 травня 2018 р. URL: 

https://hromadske.ua/posts/minekonomikty-ne-bude-vykorystovuvaty-brend-

ukraine-now-dlia-promotsii-ukrainskoho-turyzmu 

65. Нагорняк Т. Л. Брендинг території як державна та регіональна 

політика. Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. 367 с. 

66. Найробский договор об охране Олимпийского символа, Найроби, 

26 сентября 1981 года. // База даних «Законодавство України»/ВР України. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_995 (дата звернення: 24.10.2018). 

67. Наказ Державної служби статистики України № 426 від 30.12.2013 

р. «Про затвердження Статистичної класифікації країн світу» (із змінами і 

доповненнями, внесеними наказами ДССУ від 18.12.2014 р. № 396, від 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_995


223 

 

 

29.12.2017 р. № 360). URL: https://zakon.help/article/klasifikaciya-krain-svitu/ 

68. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2003 № 677 

«Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», до знака 

для товарів і послуг» // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http//zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0931-03 (дата звернення: 24.10.2018). 

69. Наказ Міністерства освіти і науки України  від 04.03.2004 р. № 175 

«Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» / 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.03.2004 за № 334/8933. 

Втратив чинність 16.10.2009 р. // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-04 (дата звернення: 

24.10.2018). 

70. Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.08.2010 р. № 790 

«Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що 

містить офіційну назву держави «Україна», до знака для товарів і послуг» // 

База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0939-10 (дата звернення: 24.10.2018). 

71. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

затвердження змін до деяких нормативно-правових актів з питань 

інтелектуальної власності» від 14.06.2011 р. № 578 / зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 5 липня 2011 р. за №  811/19549 // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0811-11 (дата звернення: 24.10.2018). 

72. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

внесення змін до Положення про Комісію щодо погодження питань про 

внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака 

для товарів і послуг» від 14.12.2011 р. № 1429 / зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 23 грудня 2011 р. за № 1513/20251. URL : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0334-04


224 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1513-11 (дата звернення: 24.10.2018). 

73. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. У 2 т. 

5-те вид., перероб. і доповн. / За ред. О. В. Дзери (керівн. авт. кол.), Н. С. 

Кузнєцової, В. В. Луця. Том 1. К. : Юрінком Інтер, 2013. 832 с.  

74. Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України. 

URL : http://radnuk.info/komentar/chky.html 

75. Національний стандарт України «Коди назв країн світу» (ДСТУ ISO 

3166-1:2009). Дата початку дії 01.03.2010. Наказ Держстандарту України від 

23.12.2009 № 471. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-

page.html?id_doc=54251 

76. Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків від 15 червня 1957 р., переглянута в Стокгольмі 14 липня 

1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р. і змінена 28 вересня 1979 р. // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_066 

77. Новий англо-український, українсько-англійський словник: 50 

тисяч слів та словосполучень/уклад.: Н.М. Биховець [та ін.]; за ред. Ю.О. 

Жлуктечка, Н.М. Биховець. Київ: А.С.К., 2002. 465 с. 

78. Носік Ю. В. Сучасна судова практика щодо доменних імен // 

Держава і право. Випуск 45. 2009. С. 309 – 315.  

79. Огилви Д. Тайны рекламного двора. Советы старого рекламиста. М. 

: Ассоциация работников рекламы, 2005. 61 с.  

80. Орлюк Е. П. Стратегические пути развития национальной сферы 

интеллектуальной собственности в Украине : В кн. : Очерки права 

интеллектуальной собственности : сб. ст. / отв. ред. И. В. Спасибо-Фатеева. Х. 

: Право, 2018. 488 с. С. 391 – 404. 

81. Орлюк О. П. Дотримання прав інтелектуальної власності як 

моральна основа соціального прогресу // Альманах права. Право і прогрес: 

складові забезпечення в сучасних умовах. Випуск 7. К. : Ін-т держави і права 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_066


225 

 

 

ім. В. М. Корецького НАН України. 2016. С. 33 – 37.  

82. Орлюк О. Про розробку політики з інтелектуальної власності в 

національних університетах і роль профільних кафедр з інтелектуальної 

власності // Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5. С. 61 – 

69. 

83. Орлюк О. Сфера інтелектуальної власності як предмет правового 

регулювання: проблема конкуренції законів // Теорія і практика 

інтелектуальної власності. 2009. № 6. С. 25 – 32.  

84. Основи інтелектуальної власності : навч. посібник / О. П. Орлюк 

(кер. авт. кол.), А. О. Кодинець, Ю. В. Носік та ін. ; за ред. О. П. Орлюк. К. : 

Інтерсервіс, 2016. 382 с. 

85. Ошарова І., Дубинський М. Процедура реєстрації товарних знаків в 

Україні // Інтелектуальна власність. 2001. № 1 – 2. С. 17 – 19. 

86. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Комментарий: перевод с французского / Г. Боденхаузен; под ред. :                   

М. М. Богуславский; пер. : Н. Л. Туманова ; вступ. ст. : Е. П. Питовранов. М. : 

Прогресс, 1977. 310 c. 

87. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 

березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 

червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у 

Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 

1979 р.) Набула чинності для України 25 грудня 1991 р. // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

88. Підопригора О. О. Законодавство України про інтелектуальну 

власність. Х. : Консум, 1997. 192 с. 

89. Полішко Г. Г. Національний брендинг у глобальній економічній 

системі: дис… канд. економ. наук : 08.00.02 ; Дніпропетровський нац. ун-тет 

ім. Олеся Гончара. Дніпропетровськ, 2016. 238 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_123


226 

 

 

90. Порівняльне право про торговельні марки / Уклад. А.А. Герц. Х. : 

2010. 112 с. 

91. Постанова Верховної Ради України «Про Державний прапор 

України» від 28 січня 1992 року № 2067-XII // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-12 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.). 

92. Постанова Верховної Ради України «Про Державний герб України» 

від 19 лютого 1992 року № 2137-XII // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2137-12 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.). 

93. Постанова Верховної Ради України «Про прийняття за основу 

проекту Закону України «Про Державний Прапор України» від 2 лютого 2016 

р. № 964-VІІІ // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-19?lang=ru (дата звернення: 

10.11.2018р.). 

94. Постанова Кабінету Міністрів України «Про  затвердження 

Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти 

інтелектуальної власності» від 23.12.2004 р. № 1716 (зі змінами) // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF (дата звернення: 

10.11.2018 р.). 

95. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі» від 11.05.2017 р. № 320 URL: 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249972120 (дата звернення: 

10.11.2018 р.). 

96. Постанова Кабінету Міністрів України «Про виконання Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 

з іншої сторони» від 25.10.2017 р. № 1106 // База даних «Законодавство 



227 

 

 

України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-

%D0%BF#n30 (дата звернення: 10.11.2018 р.). 

97. Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної 

власності в Україні: монографія. К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. 620 с.  

98. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та 

законодавство України /За ред. Ю.М. Капіци; кол. авторів: Ю. М. Капіца,        

С. К. Ступак, В. П. Воробйов та ін. Київ: ВД «Слово», 2006. 1104 с. 

99. Право інтелектуальної власності: Науково-практичний коментар до 

Цивільного кодексу України / За заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко,      

В. О. Жарова. К. : Парламентське видання, 2006. 432 с.  

100. Право інтелектуальної власності. Академічний курс : підруч. для 

студентів вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-

Сіверський ; за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім «Ін 

Юре», 2007. 696 с. 

101. Право інтелектуальної власності: підруч. для студентів вищих навч. 

закладів / За ред. О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. К. : Видавничий Дім 

«Ін Юре», 2002. 624 с. 

102. Право інтелектуальної власності: навч. посіб. / Еннан Р. Є., Кулінич 

О. О., Мазуренко С. В., Менсо І. В., Романадзе Л. Д. К. : Алерта, 2016. 492 с.  

103. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії 

і практики: Зб. наук. статей /За заг. ред. Ю. С. Шемшученка,                             

Ю. Л. Бошицького. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України; ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. 638 с. 

104. Правовая охрана товарных знаков, фирменных наименований и 

географических указаний в Германии / Пер., ред. и коммент. Г. А. Андрощук, 

А. П. Пахаренко. К. : Таксон, 1997. 112 с. 

105. Правове забезпечення сфери інтелектуальної власності в Україні в 

контексті Європейської інтеграції: концептуальні засади: монографія / за наук. 

ред. О. П. Орлюк ; кол. авторів. К. : Лазурит-Поліграф, 2010. 464 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n30
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#n30


228 

 

 

106. Проект Закону України «Про Національну систему охорони 

інтелектуальної власності»: Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України. URL : http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-

UA&tag=docs_project&page... 

107. Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної 

(промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2017 р., поданий 

Кабінетом Міністрів України). URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60982 

108. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення рівня охорони і захисту прав інтелектуальної 

(промислової) власності та удосконалення державного управління сферою 

інтелектуальної власності» (реєстр. № 9088 від 17.09.2018 р., поданий 

народними депутатами О.В. Співаковським та ін.). URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64604 

109. Проект Закону про Стратегію сталого розвитку України до 2030 

(реєстр. № 9015 від 07.08.2018 р., поданий народними депутатами О.А. 

Недаваю, А.В. Бабак, О.В. Співаковським, О.В. Кіршем). URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508 

110. Проект Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року :  

UNDP. Проект, Київ, 2017. 112 с. URL:  UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf 

111. Промислова власність в Україні: проблеми правової охорони: Зб. 

наук. статей / За ред. Ю. С. Шемшученка, Ю. Л. Бошицького. К. : Ін-т держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. 548 с. 

112. Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р. Україна приєдналася до Протоколу 

відповідно до Закону N 1763-III від 01.06.2000 р. // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.). 



229 

 

 

113. Райс Эл. Позиционирование.  Битва  за  узнаваемость. Positioning: 

The Battle for Yor Mind / Райс  Эл, Траут Джек ; пер. с англ. С. Жильцов. СПб. : 

Издательство «Питер», 2004.   

114. Рассомахіна О. А. Поняття торговельної марки та її співвідношення 

із суміжними категоріями // Форум права. 2007. № 3. С. 212 – 223. 

115. Рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 23 жовтня 2017 року. Додаток до наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України 21.11.2017 № 1686. URL: 

me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=01b773e3-a3f1-45bf-9f2f... 

116. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 

164-р «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80 (дата звернення: 

10.11.2018 р.). 

117. Романадзе Л. Д. Захист прав на торговельні марки у міжнародному 

приватному праві : дис… канд. юрид. наук : 12.00.03; Одеська нац. юрид. 

академія. Одеса, 2008. 217 с. 

118. Романіка Є.В., Ларентович Е.Т. Торговельні марки в якості захисту 

сортів рослин // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. 2013. Випуск 14. С. 283 

– 286. 

119. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской 

Федерации. М. : Теис, 1996. 704 с.  

120. Сенчук В. В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка 

швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? // Інтелектуальна 

власність в Україні. Науково-практичний журнал. 2014. № 6. С. 29 – 35. 

121. Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: 

правові підходи // Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-

прикладні засади. Випуск 8. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 



230 

 

 

НАН України. 2017. С. 375 – 379. 

122. Сенчук В. До питання про охорону офіційних назв держав від 

недобросовісного використання // Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2016. № 6. С. 39 – 46. 

123. Сенчук В. В. Європейський правовий вимір щодо сфери 

інтелектуальної власності в частині охорони назв держав // Альманах права. 

Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. Випуск 9. К. : Ін-

т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2018. С. 468 – 474. 

124. Сенчук В. В. Официальные названия государств как объект 

правовой охраны через призму соглашений об ассоциации с ЕС // «Jurnalul 

juridic national: teorie si practica». SEPTEMBRIE 2018. № 5 (33). Т. 1. С. 140 – 

144. 

125. Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав і 

внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності. 

2017. № 6. С. 87 – 96. 

126. Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та 

внесення їх до позначень // Теорія і практика інтелектуальної власності. 

2017. № 3. С. 87 – 96. 

127. Cенчук В. В. Касательно внесения в знак как элемента обозначения 

международного кода «UA» // ХІХ Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»      

(г. Ялта, 3-7.09.2012 г.) ; Государственная служба интеллектуальной 

собственности. К. : ГДИС, 2012. С. 214 – 218.  

128. Сінгапурський договір про право товарних знаків. ООН; Договір, 

Міжнародний документ від 27.03.2006 р. (Договір ратифіковано Законом 

України № 1263-VІ від 15.04.2009) // База даних «Законодавство України»/ВР 

України. – URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54 (дата звернення: 

10.11.2018 р.) 

129. Токарева В. О. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_h54


231 

 

 

товаровиробниками Китаю : В кн. : Цивільне право України : посібник / кол. 

авт. ; за ред. Є. О. Харитонова, І. В. Давидової, К. Г. Некіт. Одеса : Фенікс, 

2016. 570 с. С. 354 – 358.  

130. Трембовецька Т. Особливості реєстрації торгових марок, що містять 

назву «Україна». URL : 

http://ua.prostopravo.com.ua/prava_biznesu/intelektualna_vlasnist/statti/osoblivosti

_reestratsiyi_torgovih_marok_scho_mistyat_nazvu_ukrayina 

131. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони: ратифікована 16 вересня 2014 

року Верховною Радою України та Європейський парламентом // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

132. Угода про заснування Світової організації торгівлі. Дата 

підписання:  15.04.1994 р. Дата набрання чинності для України: 16.05.2008 р. // 

База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_342 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

133. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 

15 квітня 1994 р. зі змінами від 06.12.2005  р.  // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.) 

134. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку 

"Україна - 2020"» від 12 січня 2015 року № 5/2015 // База даних 

«Законодавство України»/ВР України. URL:  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 24.10.2018). 

135. Указ Президента України «Про приєднання України до 

Найробського договору про охорону Олімпійського символу» від  13 березня 

1998 р. N 192/98   // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/192/98 (дата звернення: 24.10.2018). 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_342
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_018
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015


232 

 

 

136. Уряд схвалив новий бренд «Україна Зараз», що забезпечить єдиний 

стиль презентації держави в світі / 10 травня 2018. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/uryad-shvaliv-novij-brend-ukrayina-zaraz-sho-

zabezpechit-yedinij-stil-prezentaciyi-derzhavi-v-sviti 

137. Фоли Джон. Энциклопедия знаков и символов : пер. с англ. А.А. 

Помогайбо.  М. : Вече, 1996 . 428 с.  

138. Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита 

права интеллектуальной собственности : монография / И. В. Спасибо-Фатеева, 

В. И. Жуков, Н. Е. Яркина и др. ; под общ. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. 

Харьков : Право, 2018. 696 с.  

139. Харитонова О. І. Правовідносини інтелектуальної власності, що 

виникають внаслідок створення результатів творчої діяльності (концептуальні 

засади) : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 346 с.  

140. Хартия основных прав Европейского Союза. Торжественная 

прокламация. Ницца, 7 декабря 2000 года. // База даних «Законодавство 

України»/ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524 (дата 

звернення: 10.11.2018 р.) 

141. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. К. : 

Інст. інтел. власн. і права, 2015. 112 с. 

142. Цивільне право України. Загальна частина : підручник / за ред. О. В. 

Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і допов. К. : 

Юрінком Інтер, 2010. 976 с. 

143. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-

IV (із зм. і доп.)  // База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 10.11.2018 р.) 

144. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / 

За заг. ред. Я. М. Шевченко. Київ: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.  

692 с. 

145. Цивільний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15


233 

 

 

розробників проекту Цивільного кодексу України. Довгерт А. С., кер. авт. кол. 

К. : Істина. 928 с. 

146. Чеботарева В. Значимость рекламы, брендинга и торговой марки в 

продвижении продукции и завоевании новых каналов сбыта. URL: 

https://agromage.com/stat_id.php?id=308 

147. Черкес М. Ю. Міжнародне право: підручник. К. : Правова єдність, 

2009. 392 с. 

148. Шершеневич Г. Ф. Учебник торгового права / по изданию 1914 г. 

М. : СПАРТАК, 1994. 335 с. 

149. Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних 

правовідносин: монографія. К. : Юрінком Інтер, 2014. 664 с.  

150. Шишка Р. Б. Охорона права інтелектуальної власності: авторсько-

правовий аспект: монографія. Х. : Вид-во НУВС, 2002. 368 с. 

151. Шниптєва А. Ю. Гуманітарний розвиток держави як головний 

концепт наукового дослідження:  теоретико-методологічні виміри // 

Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 55. С. 193 – 206. 

152. Шугурова И. Обеспечение сбалансированной конкуренции по 

законодательству Европейского союза о товарных знаках // Интеллектуальная 

собственность. Промышленная собственность. 2017. №12. С. 66 – 73.  

153. Щурко О. М. Особливості трансформації та формування 

міжнародного образу України на сучасному етапі : автореф. дис… канд. політ. 

наук: 23.00.03; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Л., 2010.  19 с. 

154. Act on the Protection of Trade Marks and Other Signs (Trade Mark Act), 

October 25, 1994. Germany. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=988 

155. APPLICANT GUIDEBOOK. AGB 2012. URL: 

https://newgtlds.icann.org/en/applicants/agb 

Anholt Simon. Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, 

Cities and Regions / Anholt Simon: Palgrave Macmillan. UK, 2007.  134 p. 



234 

 

 

156. Areas of convergence and administrative practices of INPI-Brazil. 

SCT/38, October 30 to November 2, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct38/brazil.pdf 

157. ARTICLE 6ter OF THE PARIS CONVENTION: LEGAL AND 

ADMINISTRATIVE ASPECTS//October 14, 2005. WIPO: STANDING 

COMMITTEE ON THE LAW OF TRADEMARKS, INDUSTRIAL DESIGNS 

AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS SCT/15/3. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_15/sct_15_3.pdf  

158. A Single Market for Intellectual Property Rights – Boosting creativity 

and innovation to provide economic growth, high quality jobs and first class 

products and services in Europe. Communication COM(2011) 287 of 24 May 2011. 

URL: https://for.org.pl/upload/File/CEP_analizy/PBIntellectualPropertyRights.pdf 

159. Association Agreement between the European Union and the European 

Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the 

Republic of Moldova, of the other part // Official Journal of the European Union. L 

260, 30.8.2014, Р. 4 – 738. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/hr/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG  

160. Association Agreement between the European Union and the European 

Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, 

of the other part // Official Journal of the European Union. L 261/4, 30.8.2014. 

URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) 

161. Austria. C. 8664. Country names. SCT/38, October 30 to November 2, 

2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct38/austria.pdf 

162. Benelux: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27-31, 

2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/benelux.pdf 

163. Canada. Submission by the Delegation of Canada related to the Possible 



235 

 

 

Areas of Convergence identified in document SCT/35/4, “Protection of Country 

Names Against Registration and Use as Trademarks: Practices, Approaches and 

Possible Areas of Convergence”. SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/canada.pdf 

164. Case С-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys v Registrar of 

Trade Marks (IP Translator). 2012. E.T.M.R. 2 35-237 

165. Case С-482/10, Budĕjovickŷ Budvar, národni podnik v. Anheuser-Busch 

Inc. 2012. E.T.M.R. 2. 

166. Case С-487/07, L'Oréal/Bellure. 2009. 1-05185 // CJEU. para 58.  

167. Case С-323/09, Interflora/Marks&Spenser // CJEU, 22 September 2011,  

para. 91. URL: 

https://www.ippt.eu/files/2011/IPPT20110922_ECJ_Interflora_v_Marks_-

_Spencer.pdf 

168. Comments by members and observers on draft working documents and 

reports of the SCT, WIPO's Standing Committee on the Law of Trademarks, 

Industrial Designs and Geographical Indications. URL: 

http://www.wipo.int/sct/en/comments/ 

169. Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1431 of 18 May 2017 

laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council 

Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade mark. URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1431  

170. Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1430 of 18 May 2017 

supplementing Council Regulation (EC) No 207/2009 on the European Union trade 

mark and repealing Commission Regulations (EC) No 2868/95 and (EC) No 216/96. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1430 

171. Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 

implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark. 

URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1431
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1431


236 

 

 

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A01995R2868-20160323 

172. Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying 

down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for 

Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). URL: 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5cc9e95c-cec6-

41b4-9bcd-314609191fe5/language-en 

173. Committee on WIPO Standards (CWS). Sixth Session, Geneva, October 

15 to 19, 2018. REVISION OF WIPO STANDARD ST.3. Document prepared by 

the International Bureau. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/classifications/en/cws_6/cws_6_5.pdf 

174. Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the 

Community trade mark. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1421 

175. Council Regulation (EC) No. 207/2009 of 26 February 2009 on the 

Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance). URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009R0207 

176. Croatia. Country names. SCT/38, October 30 to November 2, 2017. 

URL: http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct38/croatia.pdf 

177. Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 

12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified 

version) (Text with EEA relevance). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0114 

178. Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 

22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade 

marks (Codified version) (Text with EEA relevance). URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0095 

179. Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the 

Council of 16 December 2015 to approximate the laws of the Member States 

relating to trade marks (Text with EEA relevance). URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436 



237 

 

 

180. Dinwoodie Graeme B. The Europeanisation of Trade Mark Law. The 

Europeanization of Intellectual Property Law. Towards a European legal 

methodology. Oxford: University Press, 2013. P. 75 – 100. 

181. Dinwoodie Graeme B. The Europeanisation of Trade Mark Law. Oxford 

Legal Studies Research Paper No. 54/2013. University of Oxford-Faculty of Law, 

2013. 23 p. 

182. EUROPEAN COMMISSION. JOINT STAFF WORKING 

DOCUMENT. Association Implementation Report on Ukraine. Brussels, 7.11.2018. 

SWD(2018) 462 final. URL: https://cdn3-

eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/aZnrbQ70ZJtiXaRXV69qTtPI-d-

gbCzZxpirQUpU6EY/mtime:1541749617/sites/eeas/files/2018_association_implem

entation_report_on_ukraine.pdf 

183. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to 

approximate the laws of the Member States relating to trade marks. URL: 

https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML 

184. France. Intellectual Property Code (consolidated version of October 1, 

2010). July 3, 1992. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=5563 

185. Germany. C. 8607. Country names.  SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/germany.pdf 

186. Global Innovation Index 2018. Energizing the World with Innovation. 

Cornell University, INSEAD, WIPO, 2018. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018-profile52.pdf 

187. Greece. C. 8607. Country names.  SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/greece.pdf 

188. Information on Cases and Case Studies Relevant to the Protection of 

Names of States and on Nation Branding Scheme. Standing Committee on the Law 

of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Twenty-Seventh 

Session, Geneva, September 18 to 21, 2012. SCT/27/5. JULY 18, 2012. URL: 



238 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_27_5.pdf 

189. ISO 3166 : International Organization for Standardization. URL:  

https://www.iso.org/obp/ui/#search 

190. Italy: INFORMATION REGARDING THE PROTECTION OF 

COUNTRY NAMES WITH RESPECT TO THE REGISTRATION OF 

TRADEMARKS. WIPO, SCT/29, May 27-31, 2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/italy.pdf 

191. Knaak R., Kur A., von Muhlendahl A. The Study on the Functioning of 

the European Trade Mark System.  URL: https://papers.ssrn.com/ 

192. Kur A. Trademarks function, don't they? CJEU jurisprudence and unfair 

competition principles // Max Planck Institute for Innovation and Competition 

Research Paper. № 14-05. 

193. Lithuania. Country names. SCT/38, October 30 to November 2, 2017. 

URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct38/lithuania.pdf 

194. Lithuania: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27-31, 

2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/lithuania.pdf 

195. Model Law for Developing countries on Marks, Trade names, and Acts 

of Unfair Competition. BIRPI, Geneva. 1967.  

196. Nation Branding in Countries in Transition. WIPO, Publication year: 

2012. URL: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4112&plang=EN 

197. Netherlands. Country names. SCT/38, October 30 to November 2, 2017. 

URL:  

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct38/netherlands.pdf 

198. New trade-mark system for the Community. Proposed Directive and 

Regulation // Bulletin of the European Communities. Supplement 5/80, 1980. P. 13.  

199. Norway: Information on the Protection of Country Names in Norway. 

WIPO, SCT/29, May 27-31, 2013. URL: 



239 

 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/norway.pdf 

200. Philippines. Country names. SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/philippines.pdf 

201. Poland. Comments and observation of the Patent Office of the Republic 

of Poland on several areas of convergence identified in document SCT/35/4. 

SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/poland.pdf 

202. Portugal. Comments on the Circular. C 8199. SCT/37, March 27-30, 

2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/portugal.pdf 

203. Proposal by the Delegation of Jamaica. SCT/31/4.  JANUARY 21, 2014. 

Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Thirty-First Session Geneva, March 17 to 21, 2014. URL:  

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_31/sct_31_4.pdf 

204. Ries, A. (2002). The 22 Immutable Laws of Branding. New York: 

Harper Businessю 

205. Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the 

Council of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on 

the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 

implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, 

and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the 

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs). URL:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0021.01.ENG 

206. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the 

Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (Text with EEA 

relevance). URL:  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32017R1001 

207. Report of the Director General to the 2017 WIPO Assemblies. URL:   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0021.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.341.01.0021.01.ENG


240 

 

 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1050_2017.pdf 

208. Response of France. C 8607. Information on the protection of country 

names in the area of mark Registrations. WIPO, SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/france.pdf 

209. Revised Draft Reference Document on the Protection of Country Names 

Against Registration and use as Trademarks SCT/34/2 URL: 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35597 

210. Second Special Session on the Report of the Second WIPO Internet 

Domain Name Process. Geneva, May 21 to 24, 2002. Report adopted by the Special 

Session of the Standing Committee. SCT/S2/8. URL:   

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2179 

211. Singapore’s comments in relation to the areas of convergence identified 

in document SCT/35/4. March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/singapore.pdf 

212. Slovakia: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27-31, 

2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/slovakia.pdf 

213. Slovenia: Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 27-31, 

2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/slovenia.pdf 

214. Spain. Country names. SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/spain.pdf 

215. Spain: Possible area of Convergence No.1. Notion of Country Name. 

WIPO, SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/spain.pdf 

216. STANDARD ST.3. RECOMMENDED STANDARD ON TWO-

LETTER CODES FOR THE REPRESENTATION OF STATES, OTHER 

ENTITIES AND INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS. Revision 

adopted by the Committee on WIPO Standards (CWS) at its reconvened fourth 



241 

 

 

session on March 24, 2016, by correspondence on March 26, 2016 and further 

updated by the International Bureau. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/standards/en/pdf/03-03-01.pdf 

217. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications (SCT).  URL:  

http://www.wipo.int/policy/en/sct/index.html 

218. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Twenty-Seventh Session, Geneva, September 18 to 21, 

2012. Corrigendum to Document. SCT/27/5. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_27/sct_27_5_corr.pdf   

219. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Thirty-First Session, Geneva, March 17 to 21, 2014. 

Proposal by the Delegations of the Czech Republic, France, Germany, Hungary, 

Italy, Republic of Moldova, Spain and Switzerland. SCT/31/8 REV.3. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34/sct_31_8_rev_3.pdf 

220. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications: REVISED DRAFT REFERENCE DOCUMENT ON 

THE PROTECTION OF COUNTRY NAMES AGAINST REGISTRATION AND 

USE AS TRADEMARKS. Thirty-fourth Session Geneva, November 16 to 18, 

2015. October 15, 2015. SCT/34/2. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34/sct_34_2.pdf 

221. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications: The Protection of Country Names Against Registration 

and Use as Trademarks. November 23, 2015. WIPO/STrad/INF/7. URL:  

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/pdf/wipo_strad_inf_7.pdf 

222. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Thirty-Seventh Session, Geneva, March 27 to 30, 2017. 

Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks: 

Practices, Approaches and Possible Areas of Convergence – Comments by 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_34/sct_34_2.pdf


242 

 

 

Members. SCT/37/3 REV. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_37/sct_37_3_rev.pdf 

223. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Thirty-Eight Session Geneva, October 30 to November 2, 

2017. Protection of Country Names Against Registration and Use as Trademarks: 

Practices, Approaches and Possible Areas of Convergence – Analysis of the 

Comments by Members. SCT/38/2. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_38/sct_38_www_380656.pdf 

224. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Thirty-Ninth Session, Geneva, April 23 to 26, 2018. 

PROPOSAL CONCERNING THE PROTECTION OF COUNTRY NAMES AND 

GEOGRAPHICAL NAMES OF NATIONAL SIGNIFICANCE. SCT/39/8 REV.2.  

URL: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_39/sct_39_8_rev_2.pdf 

225. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 

Geographical Indications. Fortieth Session, Geneva, November 12 to November 16, 

2018. Summary of the Various Examination Practices Regarding Trademarks 

Consisting of, or Containing, Country Names. SCT/40/3. URL: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_40/sct_40_3.pdf 

226. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. 2015 – 2030. URL: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-

goals/resources.html 

227. Sweden. Submission from the Swedish Patent and Registration Office 

(PRV) in reply to questionnaire C.8607 dated 3rd November 2016 regarding the 

practice on “Names of States/Country Names”. SCT/37, March 27-30, 2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/sweden.pdf 

228. Switzerland. Comments and observations of Switzerland in relation to 

the areas of convergence identified in document SCT/35/4SCT/37, March 27-30, 

2017. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct37/switzerland.pdf 



243 

 

 

229. The Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index // 2009 Highlights Report. 

New York : Gfk Roper Public Affairs and Media. October 2009. 12 p. 

230. Treaty Establishing the European Economic Community. 1957. URL: 

https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kuruc

u_antlasmalar/1957_treaty_establishing_eec.pdf 

231. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 

establishing the European Community. 17/12/2007. // Official Journal of the 

European Union, C 306, 17 December 2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ATO 

232. The Recommendation on Measures to Safeguard Freedom of Expression 

and Undistorted Competition in EU Trade Mark Law / Senftleben M., Bently L., 

Dinwoodie G., Geiger C., Griffits І., Kur A., Ohly A., Peukert A., Ricolfi M., 

Schovsbo J., Weckstrom K., Zelechowski L. // European intellectual property 

review. 2015. Vol. 37, Issue 6, pp. 337-344. 

233. United Kingdom:  Protection of country names. WIPO, SCT/29, May 

27-31, 2013. URL: 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/united_kingdom.

pdf 

234. World Intellectual Property Indicators 2017 // WIPO, 2017. URL : 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4234 

 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/united_kingdom.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/comments/pdf/sct29/united_kingdom.pdf
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4234


244 

 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А.  

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію результатів дисертації 

В яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Сенчук В. В. Официальные названия государств как объект 

правовой охраны через призму соглашений об ассоциации с ЕС. Jurnalul 

juridic national: teorie si practica. Septembrie 2018. № 5 (33). Т. 1. С. 140–144.  

2. Сенчук В. В. Європейський правовий вимір щодо сфери 

інтелектуальної власності в частині охорони назв держав. Альманах права. 

Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. Випуск 9. К. : 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. 2018. С. 468–474. 

3. Сенчук В. Підходи ВОІВ стосовно охорони офіційних назв держав 

і внесення їх до позначень. Теорія і практика інтелектуальної власності. 

2017. № 6. С. 87–96.  

4. Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: 

правові підходи. Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-

прикладні засади. Випуск 8. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України. 2017. С. 375–379.  

5. Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та 

внесення їх до позначень. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. 

№ 3. С. 87–96. 

6. Сенчук В. До питання про охорону офіційних назв держав від 

недобросовісного використання. Теорія і практика інтелектуальної 

власності. 2016. № 6. С. 39–46.  

7. Сенчук В. В. Актуальність охорони назв держав або чому Ямайка 

швидша за нас не тільки на Олімпійських змаганнях? Інтелектуальна 

власність в Україні. 2014. № 6. С. 29–35.  



245 

 

 

Які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Сенчук В. В. Правова охорона офіційних назв держав в 

європейському законодавстві // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Законодавство України у сфері інтелектуальної 

власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри», м. Київ, 27.09.2018 р., НДІ ІВ НАПрНУ. К. : Інтерсервіс, 

2018. С. 241–245 (форма участі – очна з доповіддю). 

9. Сенчук В. Досвід України щодо правової охорони офіційних назв 

держав: законодавчі засади регулювання // Матеріали VІІ Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Інтелектуальна власність: погляд з ХХІ 

століття», м. Черкаси, 12-14.11.2017 р., МОНУ, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 

НДІІВ НАПрНУ. Черкаси, 2017. С. 71–74 (форма участі – очна з доповіддю). 

10. Сенчук В. В. Назви держав як об’єкт правової охорони: підходи 

ВОІВ // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри», м. Київ, 

28.09.2017 р., НДІ ІВ НАПрНУ. К. : Інтерсервіс, 2017. С. 134–138 (форма 

участі – очна з доповіддю). 

11. Сенчук В. В. До питання про охорону назв держав // Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Юрисдикційна форма 

захисту прав, свобод та інтересів», м. Київ, 27.04.2017 р., НДІІВ НАПрНУ.   

К. : Інтерсервіс, 2017. С. 74–78 (форма участі – заочна). 

12. Сенчук В. В. До питання про охорону офіційних назв держав від 

недобросовісного використання // Матеріали ІV Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Законодавство України у сфері інтелектуальної 

власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри», м. Київ, 23.09.2016 р., НДІ ІВ НАПрНУ. К. : Інтерсервіс, 

2016. С. 188–191 (форма участі – очна з доповіддю). 

13. Cенчук В. В. Касательно внесения в знак как элемента обозначения 
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международного кода «UA» // ХІХ Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы интеллектуальной собственности»,       

г. Ялта, 3-7.09.2012 г., Государственная служба интеллектуальной 

собственности. К. : ГДИС, 2012. С. 214–218 (форма участі – очна з 

доповіддю). 
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Додаток Б. 

 

ISO 3166/MA 

ISO 3166 — міжнародний стандарт ISO, що визначає кодові позначення 

держав і залежних територій, а також основних адміністративних утворень 

усередині держав.  

Складається з таких частин: 

 

ISO 3166-1 — коди держав і залежних територій 

ISO 3166-1 alpha-2 — двобуквені 

ISO 3166-1 alpha-3 — трьохбуквені 

ISO 3166-1 numeric — цифрові 

ISO 3166-2 — коди адміністративних утворень усередині держав (області, 

штати, провінції тощо) 

Двобуквені коди ISO 3166-1 alpha-2 використовуються ICANN для 

привласнення національних доменних імен верхнього рівня. 

 

ISO 3166 is regularly updated to reflect changes in country names and 

subdivisions.  

 

These changes are done by the ISO 3166 Maintenance Agency 

(ISO3166/MA) 

 
The maintenance agency includes representatives from the following 14 

organizations: 

Association française de normalisation AFNOR (France) 

American National Standards Institute ANSI (United States) 

British Standards Institution BSI (United Kingdom) 

Deutsches Institut für Normung DIN (Germany) 

Japanese Industrial Standards Committee (JISC) 

Standards Australia (SA) 

Standardization Administration of China (SAC) 

Standards Council of Canada (SCC) 

Swedish Standards Institute SIS (Sweden) 

International Atomic Energy Agency (IAEA) 

International Civil Aviation Organization (ICAO) 

International Telecommunication Union (ITU) 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

Universal Postal Union (UPU) 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 
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Міжнародна організація стандартизації. Колекція кодів країни. 

International Organization for Standardization. Country Codes Collection. 
 

English short name  French short name        Alpha-2 code       Alpha-3 code  Numeric 

 

Afghanistan   Afghanistan (l')  AF  AFG  004 

Åland Islands  Åland(les Îles)  AX  ALA  248 

Albania   Albanie (l')   AL  ALB  008 

Algeria   Algérie (l')   DZ  DZA  012 

American Samoa Samoa américaines (les) AS  ASM  016 

Andorra   Andorre (l')   AD  AND  020 

Angola   Angola (l')   AO  AGO  024 

Anguilla   Anguilla   AI  AIA  660 

Antarctica  Antarctique (l')  AQ  ATA  010 

Antigua and Barbuda Antigua-et-Barbuda  AG  ATG  028 

Argentina  Argentine (l')   AR  ARG  032 

Armenia   Arménie (l')   AM  ARM  051 

Aruba   Aruba    AW  ABW  533 

Australia  Australie (l')   AU  AUS  036 

Austria   Autriche (l')   AT  AUT  040 

Azerbaijan  Azerbaïdjan (l')  AZ  AZE  031 

Bahamas (the)  Bahamas (les)   BS  BHS  044 

Bahrain   Bahreïn   BH  BHR  048 

Bangladesh  Bangladesh (le)  BD  BGD  050 

Barbados  Barbade (la)   BB  BRB  052 

Belarus   Bélarus (le)   BY  BLR  112 

Belgium   Belgique (la)   BE  BEL  056 

Belize   Belize (le)   BZ  BLZ  084 

Benin   Bénin (le)   BJ  BEN  204 

Bermuda  Bermudes (les)  BM  BMU  060 

Bhutan   Bhoutan (le)   BT  BTN  064 

Bolivia(Plur.St.of) Bolivie (État pluri.de)  BO  BOL  068 

Bonaire, Sint   Bonaire, 

Eustatius and Saba  Saint-Eustache et Saba BQ  BES  535 

Bosnia and Herzegovina Bosnie-Herzégovine(la) BA  BIH  070 

Botswana  Botswana (le)   BW  BWA  072 

Bouvet Island  Bouvet (l'Île)   BV  BVT  074 

Brazil   Brésil (le)   BR  BRA  076 

British Indian  Indien (le Territoire 

Ocean Territory (the) britannique de l'océan)  IO  IOT  086 

Brunei Darussalam Brunéi Darussalam (le) BN  BRN  096 

Bulgaria   Bulgarie (la)   BG  BGR  100 

Burkina Faso  Burkina Faso (le)  BF  BFA  854 

Burundi   Burundi (le)   BI  BDI  108 

Cabo Verde  Cabo Verde   CV  CPV  132 

Cambodia  Cambodge (le)  KH  KHM  116 

Cameroon  Cameroun (le)   CM  CMR  120 

Canada   Canada (le)   CA  CAN  124 

Cayman Islands (the) Caïmans (les Îles)  KY  CYM  136 
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Central African  République   

Republic (the)    centrafricaine (la)  CF  CAF  140 

Chad   Tchad (le)   TD  TCD  148 

Chile   Chili (le)   CL  CHL  152 

China   Chine (la)   CN  CHN  156 

Christmas Island Christmas (l'Île)  CX  CXR  162 

Cocos (Keeling)  Cocos (les Îles)/ 

Islands (the)  Keeling (les Îles)  CC  CCK  166 

Colombia  Colombie (la)   CO  COL  170 

Comoros (the)  Comores (les)   KM  COM  174 

Congo (the Democratic Congo (la République      

Republic of the)  démocratique du)  CD  COD  180 

Congo (the)  Congo (le)   CG  COG  178 

Cook Islands (the) Cook (les Îles)   CK  COK  184 

Costa Rica  Costa Rica (le)  CR  CRI  188 

Côte d'Ivoire  Côte d'Ivoire (la)  CI  CIV  384 

Croatia   Croatie (la)   HR  HRV  191 

Cuba   Cuba    CU  CUB  192 

Curaçao   Curaçao   CW  CUW  531 

Cyprus   Chypre    CY  CYP  196 

Czechia   Tchéquie (la)   CZ  CZE  203 

Denmark  Danemark (le)   DK  DNK  208 

Djibouti   Djibouti   DJ  DJI  262 

Dominica  Dominique (la)  DM  DMA  212 

Dominican   Dominicaine 

Republic (the)  (la République)  DO  DOM  214 

Ecuador   Équateur (l')   EC  ECU  218 

Egypt   Égypte (l')   EG  EGY  818 

El Salvador  El Salvador   SV  SLV  222 

Equatorial Guinea Guinée équatoriale (la) GQ  GNQ  226 

Eritrea   Érythrée (l')   ER  ERI  232 

Estonia   Estonie (l')   EE  EST  233 

Eswatini   Eswatini (l')   SZ  SWZ  748 

Ethiopia   Éthiopie (l')   ET  ETH  231 

Falkland Islands (the)   Falkland (les Îles)/   

[Malvinas]  Malouines (les Îles)  FK  FLK  238 

Faroe Islands (the) Féroé (les Îles)  FO  FRO  234 

Fiji   Fidji (les)   FJ  FJI  242 

Finland   Finlande (la)   FI  FIN  246 

France   France (la)   FR  FRA  250 

French Guiana  Guyane française (la)  GF  GUF  254 

French Polynesia Polynésie française (la) PF  PYF  258 

French Southern Terres australes   

Territories (the)  françaises (les)  TF  ATF  260 

Gabon   Gabon (le)   GA  GAB  266 

Gambia (the)  Gambie (la)   GM  GMB  270 

Georgia   Géorgie (la)   GE  GEO  268 

Germany  Allemagne (l')   DE  DEU  276 

Ghana   Ghana (le)   GH  GHA  288 

Gibraltar  Gibraltar   GI  GIB  292 
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Greece   Grèce (la)   GR  GRC  300 

Greenland  Groenland (le)   GL  GRL  304 

Grenada   Grenade (la)   GD  GRD  308 

Guadeloupe  Guadeloupe (la)  GP  GLP  312 

Guam   Guam    GU  GUM  316 

Guatemala  Guatemala (le)  GT  GTM  320 

Guernsey  Guernesey   GG  GGY  831 

Guinea   Guinée (la)   GN  GIN  324 

Guinea-Bissau  Guinée-Bissau (la)  GW  GNB  624 

Guyana   Guyana (le)   GY  GUY  328 

Haiti   Haïti    HT  HTI  332 

Heard Island and  Heard-et-Îles 

McDonald Islands  MacDonald (l'Île)  HM  HMD  334 

Holy See (the)  Saint-Siège (le)  VA  VAT  336 

Honduras  Honduras (le)   HN  HND  340 

Hong Kong  Hong Kong   HK  HKG  344 

Hungary   Hongrie (la)   HU  HUN  348 

Iceland   Islande (l')   IS  ISL  352 

India   Inde (l')   IN  IND  356 

Indonesia  Indonésie (l')   ID  IDN  360 

Iran    Iran 

(Islamic Republic of) (République Islamique d') IR  IRN  364 

Iraq   Iraq (l')   IQ  IRQ  368 

Ireland   Irlande (l')   IE  IRL  372 

Isle of Man  Île de Man   IM  IMN  833 

Israel   Israël    IL  ISR  376 

Italy   Italie (l')   IT  ITA  380 

Jamaica   Jamaïque (la)   JM  JAM  388 

Japan   Japon (le)   JP  JPN  392 

Jersey   Jersey    JE  JEY  832 

Jordan   Jordanie (la)   JO  JOR  400 

Kazakhstan  Kazakhstan (le)  KZ  KAZ  398 

Kenya   Kenya (le)   KE  KEN  404 

Kiribati   Kiribati   KI  KIR  296 

Korea (the Democratic Corée (la République   

People's Republic of) populaire démocratique de)  KP  PRK  408 

Korea   Corée 

(the Republic of) (la République de)  KR  KOR  410 

Kuwait   Koweït (le)   KW  KWT  414 

Kyrgyzstan  Kirghizistan (le)  KG  KGZ  417 

Lao People's   Lao, République   

Democratic Republic  démocratique populaire LA  LAO  418 

Latvia   Lettonie (la)   LV  LVA  428 

Lebanon   Liban (le)   LB  LBN  422 

Lesotho   Lesotho (le)   LS  LSO  426 

Liberia   Libéria (le)   LR  LBR  430 

Libya   Libye (la)   LY  LBY  434 

Liechtenstein  Liechtenstein (le)  LI  LIE  438 

Lithuania  Lituanie (la)   LT  LTU  440 

Luxembourg  Luxembourg (le)  LU  LUX  442 
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Macao   Macao    MO  MAC  446 

Macedonia (the former Macédoine (l'ex‑République 

Yugoslav Republic of)  yougoslave de)  MK  MKD  807 

Madagascar  Madagascar   MG  MDG  450 

Malawi   Malawi (le)   MW  MWI  454 

Malaysia  Malaisie (la)   MY  MYS  458 

Maldives  Maldives (les)   MV  MDV  462 

Mali   Mali (le)   ML  MLI  466 

Malta   Malte    MT  MLT  470 

Marshall Islands (the) Marshall (Îles)  MH  MHL  584 

Martinique  Martinique (la)  MQ  MTQ  474 

Mauritania  Mauritanie (la)  MR  MRT  478 

Mauritius  Maurice   MU  MUS  480 

Mayotte   Mayotte   YT  MYT  175 

Mexico   Mexique (le)   MX  MEX  484 

Micronesia   Micronésie 

(Federated States of) (États fédérés de)  FM  FSM  583 

Moldova   Moldova, 

(the Republic of)  République de   MD  MDA  498 

Monaco   Monaco   MC  MCO  492 

Mongolia  Mongolie (la)   MN  MNG  496 

Montenegro  Monténégro (le)  ME  MNE  499 

Montserrat  Montserrat   MS  MSR  500 

Morocco  Maroc (le)   MA  MAR  504 

Mozambique  Mozambique (le)  MZ  MOZ  508 

Myanmar  Myanmar (le)   MM  MMR  104 

Namibia   Namibie (la)   NA  NAM  516 

Nauru   Nauru    NR  NRU  520 

Nepal   Népal (le)   NP  NPL  524 

Netherlands (the) Pays-Bas (les)   NL  NLD  528 

New Caledonia  Nouvelle-Calédonie (la)  NC  NCL  540 

New Zealand  Nouvelle-Zélande (la) NZ  NZL  554 

Nicaragua  Nicaragua (le)   NI  NIC  558 

Niger (the)  Niger (le)   NE  NER  562 

Nigeria   Nigéria (le)   NG  NGA  566 

Niue   Niue    NU  NIU  570 

Norfolk Island  Norfolk (l'Île)   NF  NFK  574 

Northern Mariana  Mariannes du Nord 

Islands (the)  (les Îles)   MP  MNP  580 

Norway   Norvège (la)   NO  NOR  578 

Oman   Oman    OM  OMN  512 

Pakistan   Pakistan (le)   PK  PAK  586 

Palau   Palaos (les)   PW  PLW  585 

Palestine, State of Palestine, État de  PS  PSE  275 

Panama   Panama (le)   PA  PAN  591 

Papua New Guinea Papouasie- 

Nouvelle-Guinée (la)  PG  PNG  598 

Paraguay  Paraguay (le)   PY  PRY  600 

Peru   Pérou (le)   PE  PER  604 

Philippines (the) Philippines (les)  PH  PHL  608 
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Pitcairn   Pitcairn   PN  PCN  612 

Poland   Pologne (la)   PL  POL  616 

Portugal   Portugal (le)   PT  PRT  620 

Puerto Rico  Porto Rico   PR  PRI  630 

Qatar   Qatar (le)   QA  QAT  634 

Réunion   Réunion (La)   RE  REU  638 

Romania  Roumanie (la)   RO  ROU  642 

Russian Federation (the)Russie (la Fédération de) RU  RUS  643 

Rwanda   Rwanda (le)   RW  RWA  646 

Saint Barthélemy Saint-Barthélemy  BL  BLM  652 

Saint Helena,Ascension Sainte-Hélène, Ascension 

and Tristan da Cunha et Tristan da Cunha  SH  SHN  654 

Saint Kitts and Nevis Saint-Kitts-et-Nevis  KN  KNA  659 

Saint Lucia  Sainte-Lucie   LC  LCA  662 

Saint Martin   Saint-Martin 

(French part)  (partie française)  MF  MAF  663 

Saint Pierre   Saint-Pierre- 

and Miquelon   et-Miquelon   PM  SPM  666 

Saint Vincent and  Saint-Vincent-et- 

the Grenadines  les Grenadines  VC  VCT  670 

Samoa   Samoa (le)   WS  WSM  882 

San Marino  Saint-Marin   SM  SMR  674 

Sao Tome   Sao Tomé-et- 

and Principe  Principe   ST  STP  678 

Saudi Arabia  Arabie saoudite (l')  SA  SAU  682 

Senegal   Sénégal (le)   SN  SEN  686 

Serbia   Serbie (la)   RS  SRB  688 

Seychelles  Seychelles (les)  SC  SYC  690 

Sierra Leone  Sierra Leone (la)  SL  SLE  694 

Singapore  Singapour   SG  SGP  702 

Sint Maarten   Saint-Martin 

(Dutch part)   (partie néerlandaise)  SX  SXM  534 

Slovakia   Slovaquie (la)   SK  SVK  703 

Slovenia   Slovénie (la)   SI  SVN  705 

Solomon Islands Salomon (Îles)  SB  SLB  090 

Somalia   Somalie (la)   SO  SOM  706 

South Africa  Afrique du Sud (l')  ZA  ZAF  710 

South Georgia and  Géorgie du Sud-et-les  

the South  Îles Sandwich 

Sandwich Islands du Sud (la)   GS  SGS  239 

South Sudan  Soudan du Sud (le)  SS  SSD  728 

Spain   Espagne (l')   ES  ESP  724 

Sri Lanka  Sri Lanka   LK  LKA  144 

Sudan (the)  Soudan (le)   SD  SDN  729 

Suriname  Suriname (le)   SR  SUR  740 

Svalbard and   Svalbard et l'Île 

Jan Mayen  Jan Mayen (le)  SJ  SJM  744 

Sweden   Suède (la)   SE  SWE  752 

Switzerland  Suisse (la)   CH  CHE  756 

Syrian Arab  République  
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Republic  arabe syrienne (la)  SY  SYR  760 

Taiwan    Taïwan 

(Province of China) (Province de Chine)  TW  TWN  158 

Tajikistan  Tadjikistan (le)  TJ  TJK  762 

Tanzania,   Tanzanie, 

United Republic of République-Unie de  TZ  TZA  834 

Thailand  Thaïlande (la)   TH  THA  764 

Timor-Leste  Timor-Leste (le)  TL  TLS  626 

Togo   Togo (le)   TG  TGO  768 

Tokelau   Tokelau (les)   TK  TKL  772 

Tonga   Tonga (les)   TO  TON  776 

Trinidad and Tobago Trinité-et-Tobago (la)  TT  TTO  780 

Tunisia   Tunisie (la)   TN  TUN  788 

Turkey   Turquie (la)   TR  TUR  792 

Turkmenistan  Turkménistan (le)  TM  TKM  795 

Turks and Caicos  Turks-et-Caïcos 

Islands (the)  (les Îles)   TC  TCA  796 

Tuvalu   Tuvalu (les)   TV  TUV  798 

Uganda   Ouganda (l')   UG  UGA  800 

Ukraine   Ukraine (l')   UA  UKR  804 

United Arab   Émirats arabes 

Emirates (the)  unis (les)   AE  ARE  784 

United Kingdom  Royaume-Uni 

of Great Britain and de Grande-Bretagne et 

Northern Ireland (the) d'Irlande du Nord (le)  GB  GBR  826 

United States Minor  Îles mineures éloignées 

Outlying Islands (the) des États-Unis (les)  UM  UMI  581 

United States   États-Unis 

of America (the) d'Amérique (les)  US  USA  840 

Uruguay   Uruguay (l')   UY  URY  858 

Uzbekistan  Ouzbékistan (l')  UZ  UZB  860 

Vanuatu   Vanuatu (le)   VU  VUT  548 

Venezuela   Venezuela (République 

(Bolivarian Republic of) bolivarienne du) VE  VEN  862 

Viet Nam  Viet Nam (le)   VN  VNM  704 

Virgin Islands  Vierges britanniques 

(British)   (les Îles)   VG  VGB  092 

Virgin Islands  Vierges des  

(U.S.)   États-Unis (les Îles)  VI  VIR  850 

Wallis and Futuna Wallis-et-Futuna  WF  WLF  876 

Western Sahara* Sahara occidental (le)* EH  ESH  732 

Yemen   Yémen (le)   YE  YEM  887 

Zambia   Zambie (la)   ZM  ZMB  894 

Zimbabwe  Zimbabwe (le)  ZW  ZWE  716 

 

 

International Organization for Standardization. Country Codes Collection. URL:  

https://www.iso.org/obp/ui/#search 
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Додаток В. 

 

Аналіз зображень історичних рекламних плакатів, обгорток цукерок 

і шоколаду, етикеток та деяких промислових виробів показав, що 

використання зображення державного герба в товарних знаках 

допускалось в різних країнах починаючи з ХVIII ст., зокрема – у  

заводських клеймах порцелянових та фаянсових виробів. 

 

 

Зустрічається зображення державного герба в марках на порцелянових 

виробах західноєвропейських виробників. Наприклад, в марках Севрської 

мануфактури(Франція) протягом ХVIII ст., та 1814-1824 років 

використовувався елемент королівського герба Франції «лілея», а у період 

1804-1814 – орел, герб І імперії. Імперський орел присутній і в деяких клеймах 

порцелянових виробів Королівської порцелянової мануфактури в Берліні, 

починаючи з ХVIII ст. 

Цікавий результат дає аналіз фабричних клейм відомого порцелянового 

підприємства на території сучасної Чехії (Богемія) ум. Стара Роле (Stara Role). 

Куплене 1884 р. Празьким банковим домом Moritze Zdekauer, виробництво до 

1909 року таврувало продукцію значком, в якому зображення двоголового 

орла (імперський герб Австро-Угорщини 1806-1918рр.) поєднувалось з 

написом «Austria» та ініціалами власника «MZ». З 1922 по 1945 роки знак 

цього підприємства змінився, як і його власники та держава. В зображенні 

знаку цього періоду бачимо гербового орла (одноголовий з розпростертими 

крильми і малою короною) старої Австрії і літери «MZ», що вказує на старі 

традиції підприємства та напис «Altrohlau» або «Chechoslovakia». 1945 року, 

коли відновила свою державність Чехословаччина, а підприємство було 

націоналізоване, була збережена остання марка, яка давно і добре себе 

зарекомендувала, з зображенням одноголового орла, літерами «MZ» та 

написом назви держави «Chechoslovakia». Сьогодні підприємство, вироби 

якого добре відомі у світі, випускає продукцію з маркою, в конфігурації якої 

збережено елементи марки періоду 1922 – 1945 років, тобто старий 

австрійський герб і літери «MZ», що вказують на старі традиції і добре відомі 

у світі, додано лише назву краю та назву нової держави «Chech Republic». 

 

 1884-1909        1922 -1945           1945          1958            сьогодні 

                      

 

(Огляд-аналіз зроблено за Alena Braunova.Kouzlo keramiky a porcelanu. 

Praga 1978.С. 140-141,  186-187,  352- 354.) 
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Зображення імперського двоголового орла допускалось  в фабричних 

клеймах порцелянових виробництв Російської імперії. Наприклад, 

Баранівського фарфорового заводу (на Волині, тепер Житомирської обл.), 

починаючи з 1825   року, коли  отримали право помічати свої вироби 

імперським державним гербом, що було своєрідним знаком якості.    

 

                                                          
 

За тим же принципом використовувалось ображення імперського орла в 

клеймах підприємств Братів Корнілових, Гарднера, М.С.Кузнецова. 

Згідно Закону 1896 року «Об ограждении товарных знаков»: 

«Государственным Гербом имеют право пользоваться на вывесках и изделиях: 

казенные промышленные заведения, аптеки, частные лица – поставщики 

Двора или получившие право на выставление Государственного Герба в виде 

награды на выставках. При отчуждении предприятия право на выставление  

Государственного Герба не переходит на нового владельца. К наследникам это 

право переходит на нового владельца».  

(Цитування тексту закону (в лапках) за Кобеляцкий А. Промышленная, 

литературная, художественная и музыкальная собственность. Сборник 

узаконений. СПб, 1896.) 

 

Державний герб у зображенні товарного знака можна зустріти на виробах 

фарфоро-фаянсового промисловця М.С.Кузнецова, який входив у перелік 

шістнадцяти постачальників імператорського двору,  одне з його підприємств, 

Будянський фаянсовий завод, який діяв на Харківщині, теж мав таке право. 

Кондитерські підприємства у Петербурзі і Харкові « Жорж Борман» 

засновник яких був постачальником імператорського двору на обгортках своєї 

продукції розміщували імперського орла поряд зі знаком «ЖБ» (іноді  із 

застереженням, що знак затверджений.          
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 Також українські цукрові фабриканти Торгового дому «Брати Яхненки і 

Симиренко», які були активними учасниками та призерами багатьох 

міжнародних та всеросійських промислових виставок. 

 

 
      

 
 

 
Так само проставляли герб і власники відомих фотоательє, які мали 

нагороди промислових виставок, наприклад київський фотограф В.Висоцький.        
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Назва «Росія» присутня на пивному етикеті харківського заводу 

І.Ігнатіщева, як назва заводу та на обгортці цукерки однойменної фабрики в 

Одесі. 

       

 
 

У перше десятиліття радянської влади, коли разом з царським 

законодавством  були відмінені і «старорежимні» товарні знаки, в зображенні 

тодішніх нових (після 1922 року) зустрічаються або герб СРСР, або 

абревіатура назви держави «СРСР».   

Варто згадати і товарні знаки з використанням абревіатури «УРСР», 

оскільки формально Українська Радянська  Соціалістична Республіка все ж 

була державним утворенням зі своїми Конституцією і урядом. 

 

Виявлені зображення товарних знаків радянського періоду з 

використанням герба або позначенням  назви держави можна класифікувати  

за наступними ознаками: 

 

1. Герб СРСР скомпонований в конфігурацію знака, 1920–і роки 
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2. Напис «СССР» безпосередньо на щитку знака главку  1920 – 1950-і 

роки 

1. 1924р.           2.1946-47                      

 

                                
 

 

3. 1920-1950-і роки. Напис»УСРР», «УРСР» або «РСФСР» (іноді у 

поєднанні з відповідним гербом республіки»), навіть зустрічається назва 

«Україна», що було можливо десь до 1927р., коли ще союзні  республіки мали 

не тільки декларативну самостійність. 

 

1920 –і рр.        
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Використання державного герба та назви державного утворення УРСР на 

прикладі клейм Баранівського фарфорового заводу. 

 

                
З 1825    1923-1924       остання відновлена історична марка  

з зазначенням року заснування підприємства 

 

4. Напис «СРСР» як складова напису назви главку, наркомату або 

міністерства 1930 – 1950 років у знаках названих установ, коли за суцільної 

державної монополії і відсутності ринкової конкуренції марки підприємств не 

використовувались. 

          
 

1934-1946           

 

6. 1953-1957, знак  Міністерства промисловості продовольчих товарів, на 

останніх двох етикеті і обгортці  вже вказана назва заводу, безпосереднього 

виробника         
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5. Період раднаргоспів 1957-1965    Експортний варіант  1960-і 

        
 

 
 

Етикетка «Ркацителі» 1963 року унікальна тим, що крім самого знака, вже 

історичного, тут присутній напис «Україна», і як географічне позначення, і як 

приналежність тресту, не кажучи про чітко визначену приналежність 

Інкерману (якщо вже у сучасному контексті).  

 

 

 

 


