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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
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 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 важливої ролі офіційних назв 
держав, що включаються до позначень, у розвиткові економічної конкуренції, а поряд 
із цим й у забезпеченні суверенітету та  національному брендингу, 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 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, 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 та суверенітеті держави;   

- надати загальну характеристику міжнародно-правовим підходам стосовно 
охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень, проаналізувавши 
практику діяльності ВОІВ та національних відомств іноземних держав із цього 
питання;  

- дослідити правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до 
позначень за законодавством України; 

- 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 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 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 тощо). 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 (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 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 розгляд повинен бути 
індивідуальними у кожному випадку), обґрунтовано необхідність розробки 
відповідного акту на рівні МЕРТ України, який 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 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 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.  

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» (2010 – 2012 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 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). 

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. 

Структура дисертації зумовлена завданнями та предметом дослідження. 
Дисертація складається з анотацій, вступу, трьох розділів, що охоплюють шість 
підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 
дисертації становить 260 сторінок, з них основного тексту 202 сторінки, анотацій на 
12 сторінках, списку використаних джерел (234 найменування на 29 сторінках) і 
додатків на 17 сторінках. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 
У Вступі розкривається та обґрунтовується актуальність дисертаційного 

дослідження, визначаються його мета і завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
методологічна основа його здійснення; формулюються основні положення наукової 
новизни одержаних результатів; теоретична і практична значущість отриманих 
результатів і особистий внесок здобувача. 

Розділ 1 «Використання офіційних назв держав у торговельних марках: 
теоретико-методологічні засади та міжнародна практика» складається з двох 
підрозділів, у яких визначається значення торговельних марок як засобу 
індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг та їх роль у 
національному брендингу, а також аналізуються міжнародно-правові підходи 
стосовно охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень.  

У підрозділі 1.1. «Значення торговельних марок як засобу індивідуалізації 
учасників цивільного обороту товарів, робіт, послуг та їх роль у національному 
брендингу» підкреслюється, що 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 з 
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 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.  

Доведено, 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. 
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.  

У підрозділі 1.2. «Міжнародно-правові підходи стосовно охорони офіційних назв 
держав та внесення їх до позначень» аналізується міжнародний досвід та практика 
ВОІВ. Доводиться, що на сьогоднішній день закладені у Паризькій конвенції про 
охорону промислової власності підходи щодо охорони назв держав розглядають як 
такі, що не відповідають викликам сучасності, особливо з боку невеликих країн та 
країн, що розвиваються. Оскільки допоки до спеціальної категорії позначень, що 
охороняються згідно статті 6ter Паризької конвенції, відносяться лише герби, 
прапори, інші державні емблеми, офіційні знаки та клейма, які повинні охоронятися 
або визнаватися недійсними в якості товарних знаків. Не дивлячись на тривалу 
роботу, що проводиться останні десятиріччя на рівні Постійного комітету ВОІВ із 
законодавства в галузі торговельних марок, промислових зразків та географічних 
зазначень, міжнародна спільнота не досягла згоди в частині бачення таких змін; 
робота щодо пошуку шляхів збігу позицій національних законодавств у частині 
вироблення уніфікованих підходів щодо охорони назв держав триває. Ряд країн 
намагається розширити поняття «офіційні назви держав», інші наголошують на 
доцільності звуження у зв’язку з неможливістю споживачу бути обізнаним щодо усіх 
назв держав.   

Обґрунтовано, що 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. 

Розділ 2 «Особливості набуття прав інтелектуальної власності на 
торговельні марки, що містять офіційні назви держав, за законодавством 
України» складається з двох підрозділів, присвячених дослідженню правових засад 
охорони офіційних назв держав та внесенню їх до позначень та визначенню 
особливостей набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки, що 
включають офіційну назву держави «Україна».   

У підрозділі 2.1. «Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх 
до позначень за законодавством України» досліджуються особливості набуття прав 
інтелектуальної власності на торговельні марки, що містять офіційні назви держав, що 



випливають з національного законодавства та практики його застосування. 
Підкреслюється, що 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, 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. 

У підрозділі 2.2. «Особливості набуття прав інтелектуальної власності на 
торговельні марки, що включають офіційну назву держави "Україна"» 
підкреслюється, що процедура реєстрації торговельних марок, до складу яких входить 
позначення, що містить офіційну назву держави «Україна», має свої 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. 

Пропонується внести зміни до процедури розгляду заявки. Одним зі шляхів є 
розгляд заявок, в яких використовуються офіційні назви держав або щодо яких 
виникає сумнів такого використання, колегіально, відповідно до чітко визначеної й 
прозорої для заявників процедури, запропонованої у дисертації.  

Розділ 3 «Європейський досвід правової охорони назв держав у складі 
торговельних марок» охоплює два підрозділи, в яких досліджується  європейська 
практика отримання правової охорони назв держав у складі торговельних марок й 
розкриваються підходи щодо визначення офіційних назв держав як об’єкту правової 
охорони через призму Угоди про асоціацію з ЄС.   

У підрозділі 3.1. «Європейська практика отримання правової охорони назв 
держав у складі торговельних марок» аналізується у гносеологічному аспекті 
реформа торговельної марки в Європейському Союзі, другий етап якої розпочався з 
2017 року. Доводиться, що у переважній більшості держав – членів ЄС марка, 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. Такий підхід застосовується в Албанії, Литві, Сербії, Словенії та 
інших країнах. 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.   



У ряді національних законодавств держав-членів ЄС закріплено обмеження на 
реєстрацію торговельної марки, 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. На реєстрацію назв держав у складі товарних знаків 
здійснює вплив практика Суду ЄС, аналіз якої пропонується у роботі. 

У підрозділі 3.2. «Офіційні назви держав як об’єкт правової охорони через призму 
Угоди про асоціацію з Європейським Союзом» підкреслюється, 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. 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. У 
роботі здійснюється аналіз європейської доктрини в частині правової охорони 
торговельних марок та розкриваються положення європейського законодавства, що 
були покладені в основу відповідних норм Угоди про асоціацію. Також по ходу 
дослідження аналізуються кроки Уряду України щодо імплементації відповідних 
європейських стандартів та надаються пропозиції щодо розв’язання проблеми, що 
була обрана предметом дослідження, в процесі реформування законодавства.  

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертації здійснено комплексне теоретико-прикладне дослідження суті та 

особливостей набуття прав інтелектуальної власності на торговельні марки, що 
включають офіційні назви держав, що дало змогу зробити науково-обґрунтовані 
висновки, основними серед яких є: 

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 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 підстави 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 
підстави 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 
прийнятті рішення про реєстрацію назви країни в якості знаку 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 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 практики 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 підстави 
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. 

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 (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 розгляд повинен 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 підстави вважати доцільним у статті 



6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» ввести поняття 
«назви 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 законодавством України порядку; - юридичним 
особам, створеним у встановленому законодавством України порядку».  

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». 
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АНОТАЦІЯ 

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, 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 монографічним дослідженням, спрямованим 
на визначення та розкриття особливостей набуття прав інтелектуальної власності на 
торговельні марки, що включають офіційні назви держав. У роботі визнається 
можливість використання назв держав у торговельних марках як невід’ємного 
елементу суверенітету держави або доброго імені чи репутації країни. Доведено, що 
реєстрація торговельних марок, до складу яких входить назва країни, має свої 
особливості, які обумовлюються  сукупністю факторів, що включають функціональне 
призначення позначень, забезпечення свободи вираження, збалансованої конкуренції 
тощо. У дисертації надається загальна характеристика міжнародно-правових підходів 
у частині охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень, аналізується 
практика ВОІВ із цього питання; досліджуються правові засади набуття прав 
інтелектуальної власності на торговельні марки, що включають офіційні назви 
держав, за законодавством України та визначаються особливості процедури надання 
правової охорони таким позначенням. У гносеологічному розрізі розкривається 
реформа торговельної марки в ЄС та аналізується відповідна національна європейська 
практика та підходи Суду ЄС тощо.  

Ключові слова: ВОІВ, комерційне позначення, набуття прав інтелектуальної 
власності, офіційна назва держави, Паризька конвенція про охорону промислової 
власності, товарний знак, торговельна марка. 

 
АННОТАЦИЯ 

Сенчук В. В. Приобретение прав интеллектуальной собственности на 
торговые марки, включающие официальные названия государств. –  
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 



специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 
международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена решению комплексной правовой проблемы в части 
определения теоретических и практических подходов по включению официальных 
названий государств к обозначениям, охраняемых в соответствии с международными 
актами, европейским и национальным законодательством. Работа представляет 
монографическое исследование, направленное на определение и раскрытие 
особенностей приобретения прав интеллектуальной собственности на торговые 
марки, включающие официальные названия государств. В работе признается 
возможность использования названий государств в торговых марках как 
неотъемлемый элемент суверенитета государства, или доброго имени, или репутации 
страны. В диссертации дается общая характеристика международно-правовых 
подходов в части охраны официальных названий государств и внесения их в 
обозначения, анализируется практика ВОИС по этому вопросу; исследуются 
правовые основания приобретения прав интеллектуальной собственности на торговые 
марки, включающие официальные названия государств, по законодательству 
Украины; определяются особенности процедуры предоставления правовой охраны 
таким обозначением. В гносеологическом разрезе исследуется реформа торговой 
марки в ЕС и анализируется соответствующая европейская практика, подходы Суда 
ЕС, вносятся предложения по усовершенствованию законодательства Украины.  

Ключевые слова: ВОИС, коммерческое обозначение, приобретение прав 
интеллектуальной собственности, официальное название государства, Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности, товарный знак, торговая марка. 

 
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 study reveals the role of trademarks in implementing  national branding 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. 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.  

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.  

It is proved that registration of trademarks, which contain the name of a country, has its 
own peculiarities. Such features are conditioned by a combination of factors that include the 
functional purpose of designations, ensuring freedom of expression and balanced 
competition, etc. Thus, on the one hand, a trademark may be used to indicate the commercial 
origin of goods or services that are not associated with the owner of the trademark. On the 
other hand, the trademark may be used to identify the goods and services of the owner of the 
trademark himself or to indicate the goods or services that are lawfully introduced into civil 
circulation. Such approaches of broad interpretation of the use of trademarks have found 
their reflection in the EU Court practice. 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 names of states (broadly speaking, proposed by WIPO).  

The dissertation has developed scientific and theoretical principles, and practical 
recommendations for improving the legal protection of the official names of states in 
Ukraine.  

Key words: WIPO, commercial designation, official name of the state, Paris Convention 
for the Protection of Industrial Property, trademark symbol, trademark. 


