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Перелік умовних позначень 

ЄС – Європейський Союз 

СОТ – Світова організація торгівлі 

ЄСС – Європейський суд справедливості 

Угода ТRIPS – Угода про торговельні аспекти інтелектуальної 

власності 

Директива № 89/104/ЄЕС – Перша Директива Ради № 89/104/ЄЕС 

від 21 грудня 1988 р. «Про наближення законодавства держав-

членів, що стосується торговельних марок» 

Директива № 2004/48/ЄС – Директива Європейського парла-

менту й Ради ЄС № 2004/48/ЄС від 29 квітня 2004 р. «Про 

забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності» 

Директива № 2005/29/ЄС – Директива Європейського парла-

менту й Ради ЄС «Про нечесні торговельні практики» 

Регламент № 510/2006 – Регламент Ради ЄС № 510/2006 від 

20 березня 2006 р. «Про захист географічних зазначень й найме-

нувань походження сільськогосподарських продуктів та продо-

вольчих товарів» 

p.w.p. – ustawa RP prawo własności przemysłowej (закон Респуб-

ліки Польща «Право промислової власності») 

u.z.n.k. – ustawa RP o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (закон 

Республіки Польща «Про подолання недобросовісної конкуренції») 

u.p.n.p.r. – ustawa RP o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 

rynkowym (закон Республіки Польща «Про протидію нечесним 

ринковим практикам») 

ЦК України – Цивільний кодекс України 

МКТП – Міжнародна класифікація товарів й послуг 
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Передмова 

У зв’язку з активним зростанням ринку товарів й послуг в 

Україні, торговельного обороту, активізації конкуренції між 

виробниками особливого значення набуває охорона позначень, 

якими послуговуються фізичні та юридичні особи під час 

здійснення комерційної діяльності. Норми, що забезпечують 

охорону комерційних найменувань, торговельних марок і гео-

графічних зазначень, становлять окремий інститут права інте-

лектуальної власності, що останнім часом активно розвивається 

в Україні.  

Особливо актуальне для нашої держави в контексті прого-

лошеного Законом України «Про засади внутрішньої та зовніш-

ньої політики» від 01.07.2010 р. курсу на набуття члентва у 

Європейському Союзі приведення національного законодавства 

до вимог права ЄС. Важлива підстава для цього − Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС (ратифікована нашою державою 

Законом від 16.09.2014 р.), Глава 9 якої стосується питань 

інтелектуальної власності, а підрозділи 2 та 3 частини 2 цієї 

глави встановлюють уже конкретні стандарти охорони двох 

видів комерційних позначень – торговельних марок й геогра-

фічних зазначень. Незважаючи на те, що відповідну роботу 

щодо комерційних позначень Україна проводить уже давно, на 

сьогодні не втілена низка вимог. Інколи вказана адаптація має 

формальний характер, є звичайною «імплантацією» норм ЄС без 

їх належного наукового вивчення, системного аналізу тенденцій 

їх інтерпретації в країнах ЄС, без урахування практики 

Європейського суду справедливості. З огляду на це, актуальне й 

важливе дослідження правової системи Польщі – держави-

сусіда, економічного й політичного партнера України. Подіб-

ність правових систем України й Польщі, спільне перебування в 

соціалістичному таборі висунули низку схожих проблем, з 

якими обидві держави стикнулися під час розбудови ринкових 

засад економіки. Відносно новим для обох держав став й інсти-

тут комерційних позначень у праві інтелектуальної власності. 

Республіка Польща до й після вступу в ЄС цілеспрямовано 

адаптовувала своє законодавство про комерційні позначення до 
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вимог Співтовариства, тому переваги та недоліки відповідного 

правового досвіду може врахувати вітчизняний законодавець.  

Теоретичною основою наукового дослідження стали науко-

ві роботи таких фахівців із цивільного права й питань охорони 

інтелектуальної власності: Ю. Л. Бошицький, О. Б. Бутнік-

Сіверський, М. К. Галянтич, С. Г. Гордієнко, В. А. Дозорцев, 

В. В. Луць, О. П. Орлюк, М. В. Паладій, О. А. Підопригора, 

О. О. Підопригора, Р. О. Стефанчук, О. Д. Святоцький, С. А. Су-

даріков, М. О. Федотов, Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка й ін. 

Безпосередньо питанню цивільно-правової охорони комерцій-

них позначень присвятили наукові розвідки такі вітчизняні 

вчені: Г. О. Андрощук, М. І. Архипова, Л. Й. Глухівський, 

Т. С. Демченко, О. Ф. Дорошенко, Я. О. Іолкін, С. І. Іщук, 

Ю. М. Капіца, О. Ю. Кашинцева, А. О. Кодинець, І. Ю. Кожар-

ська, О. В. Кохановська, І. В. Кривошеїна, В. М. Крижна, 

Н. С. Кузнєцова, П. Ф. Немеш, О. А. Рассомахіна, Л. Д. Рома-

надзе й ін. 

Проблеми охорони торговельних марок, географічних 

зазначень й комерційних найменувань (фірм) досліджували такі 

представники польської юридичної науки: І. Бараньчик, Е. Ва-

лішко, В. Влодарчик, Е. Войцешко-Глушко, М. Дю Валь, М. За-

луцький, М. Кемпінський, Я. Кочановський, К. Крупа, Ю. Морд-

вілко-Осайда, М. Намисловська, Е. Новінська, У. Промінська, 

Й. Пєтровська, Й. Й. Сітко, Р. Скубіш, Р. Стефаніцький, М. Тже-

біатовський, А. Тішнер, Е. Цалка, Я. Швая та ін.; російські й 

інші зарубіжні вчені: О. О. Городов, С. А. Горленко, С. П. Гри-

шаєв, В. О. Калятін, А. П. Рабець, О. П. Сергеєв, С. Б. Феліцина, 

О. Грейм, Л. Бентлі, Й. Глюкнер, Г. Еванс, М. Еколс, С. Манзер, 

Б. О’Коннор. 

Однак комплексних порівняльно-правових досліджень 

цивільно-правової охорони комерційних позначень в Україні й 

окремо взятій державі-членові ЄС не здійснено, що засвідчує 

актуальність і важливість цієї теми.  
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Розділ 1 

КОМЕРЦІЙНІ ПОЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 
Й ПОЛЬЩІ: ПОНЯТТЯ, ВИДИ 

ТА РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

1.1. Поняття комерційні позначення 
 

Комерційні позначення − збірне поняття для трьох об’єктів 

права інтелектуальної власності – комерційних найменувань, 

географічних зазначень і торговельних марок, а норми, що 

забезпечують їх правову охорону, традиційно виділяються у 

вітчизняній юридичній літературі в окремий юридичний інсти-

тут [3, с. 16]. Головне завдання вказаних об’єктів – забезпечу-

вати ідентифікацію та достатнє розрізнення і товарів та послуг 

виробників (торговельні марки, географічні зазначення), і 

безпосередньо самих виробників (комерційні найменування) на 

ринку. Ця мета визначає зміст й особливості здійснення прав 

щодо них, відрізняє режим їх охорони від інших результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності людей.  

Незважаючи на те, що наявність спільних функцій у вказа-

них об’єктів права дає змогу об’єднувати їх в одну групу, вона, 

на відміну від сусідньої Російської Федерації, низки країн 

Співдружності Незалежних Держав, не має назви в нашому 

національному законодавстві. Як наслідок − у вітчизняній циві-

лістичній доктрині виникло кілька підходів щодо цієї назви, 

серед яких варто виділити два найбільш поширені. Відповідно 

до першого, комерційні найменування, торговельні марки й гео-

графічні зазначення об’єднуються терміном засоби індивідуа-

лізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг, що 

повністю відповідає підходу, прийнятому, зокрема, російським 

законодавцем у ЦК РФ. Термін комерційні позначення − другий 

підхід, якого, власне, і дотримуємося в цій роботі.  
Відразу варто наголосити, що термін комерційні позначення 

часто зазнає певної критики. Цікава в цьому аспекті позиція 
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А. О. Кодинця. Не заперечуючи його використання й віддаючи 
належне його укоріненню в практичній сфері, дослідник указує 
на два негативні моменти: по-перше, термін комерційний, на 
думку автора, справляє враження, ніби ці об’єкти самі висту-
пають об’єктами комерційного обороту, що можливо тільки для 
торговельних марок, правоволодільці яких наділені винятко-
вими майновими правами, водночас географічні зазначення 
такого не мають; по-друге, у міжнародних актах термін комер-
ційне позначення використовують у розумінні окремого об’єкта 
права інтелектуальної власності, який є засобом індивідуалізації 
підприємства як єдиного майнового комплексу, а не як юридич-
ної особи – учасника правовідносин [4, c. 180].  

Водночас треба зазначити, що термін засоби індивідуа-
лізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг також 
недостатньо визначений, оскільки він охоплює ще цілу низку 
об’єктів, поряд із торговельними марками, географічними зазна-
ченнями та комерційними найменуваннями, з чим згаданий 
автор і погоджується у висновках своєї дисертації [5]. Так, 
наприклад, до засобів індивідуалізації фізичних осіб відносять, 
окрім імені, прізвища й найменування по батькові ще й місце 
проживання, цивільний стан, зовнішній вигляд та зобра-
ження [6]. За цією ж логікою, нічого не заважає відносити до 
засобів індивідуалізації товарів поряд із торговельними марками 
й географічними зазначеннями ще й сертифікаційні знаки, знаки 
якості, форму упаковки (як промисловий зразок). Потрібно 
вказати, що й комерційне позначення є полісемічним поняттям, 
яке можна трактувати і як три традиційних об’єкти права 
інтелектуальної власності, і як сукупність усіх позначень, що 
використовують у комерційній діяльності – сертифікаційні 
знаки, вивіски тощо [5].  

На нашу думку, обидва терміни достатньо умовні, і їхній 
зміст, як сукупності трьох об’єктів права інтелектуальної 
власності, – комерційних найменувань, торговельних марок та 
географічних зазначень − часто трактують за замовчуванням, 
проте це не має заперечувати потреби використання єдиної 
узгодженої термінології в цій сфері. У зв’язку із цим необхідне 
використання терміна, що найповніше відображає юридичну 
природу та призначення об’єктів, які під ним розуміють.  
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Так, незважаючи на «легальний» статус терміна «засоби 

індивідуалізації» у ЦК РФ, щодо нього у російській юридичній 

думці висловлюються критичні зауваження. Російський вчений-

юрист С. А. Сударіков критично сприймає термін засоби інди-

відуалізації через його, як він вважає, невизначеність. Він запро-

поновував використовувати поняття маркетингові позначення, 

які розуміє як зазначення учасників ринкових відносин, зокрема 

виробників та їх товарів, організацій та осіб, що надають 

послуги. До них він відносить фірмове найменування, товарний 

знак, найменування місця походження товару, зазначення 

походження та доменне ім’я. На думку С. А. Сударікова, термін 

маркетингове позначення є прийнятнішим, оскільки відображає 

ринкове призначення існування об’єктів, що ним охоплюються, 

виражає сутність і призначення позначень та не містить 

суперечностей [7, с. 161]. 

Вважаємо, що термін комерційне позначення теж відповідає 

наведеним критеріям і його не використовують у російській 

літературі в такому значенні лише тому, що «комерческим обо-

значением» (укр. «комерційне позначення») у ЦК РФ названо 

позначення підприємства як об’єкта права власності [8, c. 116]. 

Варто зазначити, що це позначення називають по-різному в 

законодавствах різних країн світу і справа тут не в понятті, а 

його перекладі. Конвенція про заснування Всесвітньої органі-

зації інтелектуальної власності оперує термінами denomination 

commercial, commercial name. Польський законодавець, напри-

клад, уживає термін nazwa przedsiębiorstwa, що можна пере-

класти як найменування (назва) підприємства [9, c. 36].  

Використання слова позначення в назві аналізованої групи 

об’єктів інтелектуальної власності, на нашу думку, більш ви-

правдане. Позначення, на відміну від невизначеного засіб, має 

чіткий зміст і трактується як знак чи символ, що слугує для 

передачі певної інформації, сигналу від певного суб’єкта до 

адресата або групи таких адресатів у спосіб, доступний для спри-

йняття. Наприклад, у польській юридичній доктрині використо-

вують термін розрізняльні позначення (оznaczenia odróżniające), 

до яких відносять товарні знаки, географічні зазначення й 

фірму. Ю. Мордвілко-Осайда зазначає, що в Польщі вказані 
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об’єкти становлять особливий вид позначень, які інформують 

про предмет, одночасно забезпечуючи розрізнення позначува-

ного предмета від інших. Остання ознака, на її думку, пріори-

тетна для них і виділяє ці позначення з-посеред інших [10, c. 28]. 

Необхідна в назві цієї групи об’єктів також, на нашу думку, 

вказівка на комерційну сферу їх використання. Серед маси 

позначень, які використовують у діяльності, режим права інте-

лектуальної власності охороняє тільки комерційні найменуван-

ня, торговельні марки й географічні зазначення, що зумовлено 

передовсім комерційним характером їх використання. Такими 

позначеннями стали послуговуватися на ринку, щоб задоволь-

нити потреби торгівлі й увага до яких із боку права особливо 

загострилась в індустріальну епоху, і до сьогодні вони є 

невід’ємним складником ринкової економіки [11, c. 547]. 

Ю. Л. Бошицький указує на зумовленість становлення інституту 

комерційних позначень розвитком ринку й виділяє в його складі 

дві пов’язані самостійні частини – позначення, що індивідуа-

лізують учасників цивільного обороту та позначення, що 

індивідуалізують продукцію, роботи й послуги [12, с. 24].  

Сфера торгівлі давно характеризувалася використання 

різноманітних позначень, які часто могли імітуватись іншими, 

менш відомими виробниками. Право змушене було реагувати на 

ці виклики. В Англії ще в XVI ст. виникла концепція, згідної з 

якою суди повинні були втручатись у випадки обману купців 

особами, які використовували чужі позначення, видаючи свої 

товари за їхні. У рішенні англійського суду XVI ст., який роз-

глядав справу оманливого використання виробником спіднього 

одягу чужого, наділеного відповідною репутацією позначення, 

таку діяльність визнано неправомірною. Хоча дійти згоди всім 

суддям на той час не вдалося: двоє з його складу все ж 

дотримувалися думки, що суд не може забороняти використання 

таких позначень і кожен вправі вживати ті знаки, які заба-

жає [13, c. 20], це рішення стало прецедентом. У подальшому в 

юридичних доктринах країн Європи ХІХ ст. виникла й знайшла 

розвиток ідея власності на торговельні марки. Потребу поши-

рення на них режиму права власності обґрунтовували, тим, що 

він мав би забезпечити захистом виробників не тільки від 
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умисного, а й від неумисного використання іншими особами. 

Завдяки впровадженню реєстру, до якого вносилися торговельні 

марки та їх власники, ці позначення перетворювалися на 

візуалізовані форми, закріплені за конкретними особами, і таким 

чином еволюціонували від простих комунікаторів-позначень до 

речей у праві – ius in rem [13, c. 29].  

Ставлення до цих об’єктів як до власності дало змогу 

виробити чіткі межі змісту права на них, передбачити й описати 

можливі способи його порушення (наприклад, використання 

подібних позначень, що можуть вводити в оману, і т. ін.). 

Напрацьовані в законодавстві засоби охорони цих комерційних 

позначень можуть застосовуватися навіть щодо інших позна-

чень, сфера використання яких не пов’язана з комерційною 

діяльністю. Юридичній науці відомі такі позначення як назви 

політичних партій, засобів масової інформації, логотипи тощо, 

відносини щодо використання й захисту яких законодавець 

врегулював не достатньою мірою. Так, Верховний Суд Респуб-

ліки Польща, розглядаючи справу використання двома політич-

ними партіями подібних назв і логотипів, указав на певну 

спільність завдань, які мають позначення, що використовують у 

комерційній сфері й інші позначення, застосувавши за анало-

гією норми законодавства про товарні знаки, звернувшися до 

норми, яка забороняє вводити інших осіб в оману використан-

ням схожого позначення [14]. 

На нашу думку, при формуванні понятійно-категоріального 

апарату мають бути враховані юридична природа кожного з 

об’єктів цього інституту й на основі цього визначатися термі-

нологія та визначення цих об’єктів. Використання терміна 

комерційні позначення, як і було продемонстровано вище, більш 

доцільне. Пропонуємо визначати їх як знаки (символи), що 

використовують у сфері комерційних відносин, повинні в 

доступний і правдивий спосіб передавати інформацію про 

позначуваний ними предмет (суб’єкта комерційної діяльності, 

продукцію, роботи, послуги) для забезпечення можливості його 

відрізнення від інших таких предметів.  
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1.2. Розвиток правової охорони комерційних 

позначень в Україні й Польщі  
на сучасному етапі 

 

Як слушно зауважує Ю. С. Шемшученко, питання про 

гармонізацію тісно пов’язане з проблемою порівняльного ви-

вчення правового досвіду різних країн. Цей досвід необхідний, 

аби розумно скористатися ним під час роботи над національним 

законодавством. Передумовами для його використання є істо-

рична, географічна, природна, культурна й економічна близь-

кість відповідних країн [15, c. 111–112]. Приклад Республіки 

Польща повною мірою відповідає означеним критеріям. Крім 

того, ця країна вже встигла сформувати порівняно тривалий 

досвід правової охорони торговельних марок, географічних за-

значень і комерційних найменувань (у польському законо-

давстві – фірми). Ще до входження в соціалістичний табір після 

Другої світової війни, Польща впродовж майже двох десятиліть 

(1918–1939 рр.) здійснювала самостійну внутрішню й зовнішню 

політику, будувала свою економіку на ринкових засадах. Це 

проявилось і в її внутрішньому законодавстві, і в міжнародних 

актах, які Республіка Польща встигла за той час ратифікувати. 

Набутий історичний правовий досвід охорони комерційних 

позначень дав змогу цій країні порівняно швидко привести своє 

законодавство про комерційні позначення у відповідність із 

європейськими стандартами після виходу із соціалістичного 

табору в 1989 році. 

А. Хіммельрайх, називаючи основні напрями гармонізації 

законодавства у сфері інтелектуальної власності, виділяє такі: 

1) принцип надання національного режиму; 2) уніфікація зміс-

тової частини законодавства держави через установлення міні-

мального обсягу охоронюваних прав; 3) спільна робота держав у 

процесі подачі заявок і реєстрації об’єктів інтелектуальних прав; 

4) створення «супернаціональних» систем за рахунок укладення 

регіональних угод [16, c. 67]. 

Гармонізацію польського законодавства про комерційні 

позначення із правом ЄС проводили в різних напрямах стосовно 

різних їх видів. 
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Предметом найбільшої уваги правової політики ЄС на по-

чатку стали торговельні марки, першопричиною чого виступала 

потреба забезпечення вільного руху товарів. За «Юридичною 

енциклопедією», торговельна марка (нім. мarke – клеймо, 

помітка) – це один із засобів ідентифікації товарів або послуг. 

Позначенням ідентифікації можуть бути слова, літери, цифри, 

зображувальні елементи, комбінації кольорів [17, с. 105].  

На перешкоді вільного руху товарів стояв принцип тери-

торіального режиму вичерпання прав, відповідно до якого щодо 

продукту, який позначається торговельною маркою, її право-

володілець утрачає будь-які права після першого продажу 

товару на території країни. З розвитком міжнародної торгівлі 

цей принцип перестав відповідати потребам міжнародного рин-

ку [18, c. 20]. У ст. 28 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства зазначено, що держави-члени повинні утриму-

ватися від будь-яких обмежень на імпорт та на всі заходи 

еквівалентної дії у сфері вільного обігу товарів. Однак такі 

джерела первинного права ЄС, як Договір про заснування ЄС, 

не могли забезпечити потрібною мірою принцип вільного руху 

товарів, насамперед через те, що правова охорона торговельних 

марок у країнах-членах мала значні відмінності. З метою 

уніфікації стандартів цієї охорони у Європейському Союзі було 

напрацьовано Директиву 89/104/ЄЕС, завданням якої стала гар-

монізація норм про торговельні марки з урахуванням самостій-

ності національних законодавств.  

Варто зазначити, що торговельні марки давно «вийшли за 

межі національних кордонів» і перетворились на важливий 

елемент міжнародної торгівлі. Серед основних причин, якими 

пояснюємо підвищення їх ролі та значення, називають зростан-

ня кількості країн, у якій вільно розвивається ринкова еконо-

міка, збільшення конкурентності в господарюванні, створення 

єдиного ринку Європейського Співтовариства, збільшення кіль-

кості товарів і послуг на ринку, а також загальне зростання 

товарної маси [19, c. 16–17]. 

Потрібно зазначити: стосовно торговельних марок Респуб-

ліка Польща гармонізовує своє національне законодавство за 

двома напрямами. Внаслідок вступу до ЄС на її територію 
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поширив свою дію ще й Регламент ЄС про торговельну марку 

Співтовариства – акт, за яким передбачено наднаціональний 

режим охорони безпосередньо на підставі його норм. Він не 

замінює собою національне законодавство Республіки Польща, 

а створює цілковито новий інститут права, не підпорядкований 

національному правовому порядку. Верховний Суд Польщі у 

справі Lindt & Spruengli AG проти Terravita SP про охорону 

торговельної марки Співтовариства дійшов висновків, що цей 

об’єкт охороняють джерела права ЄС, які встановлюють роз-

дільний режим для марок Співтовариства й національних 

торговельних марок. Національне право та право Співтова-

риства − дві різні системи охорони, які надають володільцям 

відповідних знаків незалежні одне від іншого суб’єктивні права. 

Торговельна марка Співтовариства підлягає своєму автоном-

ному регулюванню, джерелом якого є вже згаданий вище 

Регламент [20]. Ця позиція повністю відповідає положенням 

Регламенту, згідно з п. 1 ст. 101 «у справах використання знака 

Співтовариства суди застосовують приписи цього Регламенту».  

Отож можна констатувати наявність у Республіці Польща 

двох об’єктів права інтелектуальної власності, які охороняють 

два різні, автономні правові режими на одній території. Ідеться 

про якусь незалежність двох систем охорони. Правильно буде 

говорити про певну автономію, оскільки між цими правовими 

режимами все ж є зв’язок. Цю пов’язаність можна продемон-

струвати на прикладі, коли існування відносних перешкод для 

реєстрації знака хоча в одній із країн-членів унеможливлює 

реєстрацію товарного знака Співтовариства. Це правило – реа-

лізація одного з принципів співіснування знака Співтовариства з 

національними торговельними марками: «разом, але не за-

мість» [21, c. 20]. Регламент ЄС і Директива про торговельні 

марки вплинули на національне законодавство Республіки 

Польща, зокрема стосовно формулювання в польському законо-

давстві нових передумов надання правової охорони цим об’єк-

там, правового статусу суб’єктів прав на торговельні марки, їх 

захисту.  

Географічне зазначення належить до комерційних позна-

чень, покликаних індивідуалізовувати товари й послуги відпо-
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відних суб’єктів господарювання на ринку та, на відміну від 

торговельної марки, несе в собі інформацію не про виробника, а 

про місце, з якого походить товар. Можна навіть стверджувати, 

що репутацію торговельної марки створює товар, який вона 

позначає, натомість географічне зазначення створює репутацію 

самому товару. Географічні зазначення − порівняно новий 

об’єкт інтелектуальної власності, щодо них не сформувалося 

такої тривалої практики охорони, як щодо торговельних марок.  

Відразу треба наголосити, що в тексті використовуємо 

термін географічне зазначення в широкому значенні. Вузького 

значення йому надає Угода TRIPS, відносячи туди тільки ті 

зазначення, товари яких наділені певними якостями, репутацією, 

тобто кваліфіковані зазначення. Всесвітня організація інтелек-

туальної власності включає в цей термін і прості, і кваліфіковані 

зазначення [22, с. 59].  

Важливим стимулом у виникненні системи правової охо-

рони цих комерційних позначень є відкритість зовнішньої 

торгівлі. Процеси розвитку міжнародної торгівлі та глобалізації, 

що проявлялися передусім у політиці відкритості, обмеження 

протекціоналізму торгівлі, виявили низку проблем в охороні 

окремих об’єктів інтелектуальної власності, чільне місце серед 

яких займають географічні зазначення. Відкритість міжнарод-

них ринків, з одного боку, заохотила виробництво товарів 

традиційного походження, створивши для них нові ринки збуту, 

а з іншого − змусила на міжнародному рівні узгодити стандарти 

їх охорони, адже часто якісний і популярний товар традиційного 

виробництва − спокуса для імітації з боку інших, не пов’язаних 

із місцем виготовлення товару, виробників.  

На сьогодні можна назвати низку проблем суто культурного 

характеру, з якими зіткнувся сучасний світ. Це насамперед 

нав’язування популярних образів, передовсім маємо на увазі 

апокаліпсис McWorld – неодмінний супутник процесу глобалі-

зації [23]. Стандартизовані продукти масової культури в рамках 

міжнародної вільної торгівлі загрожують знищити національні й 

місцеві кулінарні культури через свою дешевизну, промисловий, 

масовий спосіб виробництва. Тут основною проблемою висту-

пає імітація відомих традиційних продуктів, яка часто шкодить 
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національним культурам і національним економікам. У цьому 

контексті можна погодитись із думкою М. Еколс, що, крім 

забезпечення приватних інтересів виробників, правова охорона 

географічних зазначень потрібна ще й для збереження місцевих 

традицій та культурного різноманіття [24, с. 13]. 
Указані фактори зумовили потребу посилення охорони гео-

графічних зазначень на міжнародному рівні. Паризька конвенція 
промислової власності 1883 року, що її започаткувала, заборо-
няла тільки введення в оману споживачів неправильною вказів-
кою на місце походження. Це надавало змогу використовувати 
кваліфіковані географічні зазначення недобросовісним виробни-
ками, які провадили свою діяльність в одній місцевості, але 
бажали скористуватись усталеною репутацією товарів з іншої. 
Щоб «обійти» положення Конвенції, їм достатньо було при-
внести якийсь відмітний елемент у зазначення того місця, 
наприклад roquefort-style cheese для відомого французького сиру 
з місцевості Рокфор, і виготовляти його масовим промисловим 
методом. 

У 1979 році здійснено спробу внести зміни до Конвенції 
через уведення туди нової ст. 10-кватер, у якій планувалося 
зробити жорсткішою охорону цього об’єкта. Однак ще на стадії 
підготовки проекту виникли розбіжності між європейськими 
країнами (Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Греція) та США і 
Японією. Перші пропонували низку доповнень, відповідно до 
яких мали б заборонятися використання вказівок походження, 
які містили додатки «тип», «стиль» тощо стосовного зазна-
чень місць походження продуктів, які мають високу репута-
цію [25, c. 32]. Варто зазначити, що ініціаторами згаданих 
нововведень були переважно країни-учасниці Мадридської 
(1891 р.) та Лісабонської (1958 р.) угод, укладених на базі Па-
ризької конвенції в рамках Всесвітньої організації інтелектуаль-
ної власності. У Лісабонському договорі, наприклад, застере-
жено охорону зазначень найменувань походження від випадків 
їх стилізованого використання, проте її підписали лише 
20 країн, що відтак зробило цей акт неефективним на міжна-
родному рівні. Зрештою ці зміни так і не були втілені в життя.  

Відсутність єдиних підходів в охороні цього об’єкта на 
міжнародному рівні призвело також до різної термінології в цій 
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сфері, яка й досі залишається проблемним питанням. У ст. 1 
Паризькій конвенції зазначено, що предметом її охорони є 
«вказівки про походження чи найменування місця походження». 
Те, що вони поєднані розділовим сполучником «чи», на думку 
Г. Боденхаузена, може пояснюватися неузгодженістю терміно-
логії в законодавствах країн на час прийняття Конвенції, проте 
потім вони стали самостійними поняттями і вказівка про 
походження включає у себе найменування місця походження як 
його різновид. Найменування походження ж слід розуміти в та-
кий спосіб, у який його розуміє Лісабонська угода [26, с. 38–39].  

До Угоди TRIPS про якусь універсальну узгоджену охорону 
кваліфікованих географічних зазначень на міжнародному рівні 
узагалі не йшлось. При розробленні в рамках цієї угоди поняття 
географічне зазначення, за основу було взято поняття наймену-
вання місця походження з Лісабонської угоди. Проте, на відміну 
від останнього, перше має значно ширший зміст, передбачає, що 
позначувані ним товари можуть мати не тільки якості чи 
особливі властивості, а й репутацію, ним може бути не тільки 
словесне позначення, а й графічний символ тощо [27, c. 93–94]. 

ЄС традиційно був і сьогодні є прихильником широкої 
охорони кваліфікованих географічних зазначень засобами права 
інтелектуальної власності. Яскраво це продемонстровано при 
узгодженні тексту Угоди TRIPS, де за наполяганням Єврокомісії 
зазначення вин та спиртних напоїв отримали абсолютний 
ступінь охорони, який проявляється в забороні виробникам, що 
не виготовляють свою продукцію на відповідній території, але 
при цьому хоч і користуються ідентичною чи схожою методи-
кою виробництва, інгредієнтами тощо, використовувати зазна-
чення цієї місцевості навіть із додатками: «cорт», «тип», «стиль», 
«імітація» тощо. Натомість в інших випадках забороняється 
використання лише тих зазначень, які можуть уводити в оману 
споживача щодо дійсного походження товару.  

Положення TRIPS не врахували всіх побажань ЄС, який 
вимагав такого ж рівня охорони для всіх зазначень, а стали лише 
предметом певного компромісу між Старим (Євросоюз, Швей-
царія) і Новим світом (США, Австралія), особливе місце в якому 
належало винам та спиртним напоям. У тексті Угоди не варто 
шукати якогось раціонального правового пояснення, чому 
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тільки ці, а не інші географічні зазначення користуються такою 
увагою. У ЄС близько 90 % усіх зареєстрованих географічних 
зазначень належали тоді до вин та спиртних напоїв, і запрова-
джений стандарт був зумовлений політичними причинами 
схилити Європейську Комісію до консенсусу в переговорах, а не 
констатацією якоїсь виняткової їх важливості для світової 
торгівлі загалом [28, c. 343]. Положення Угоди TRIPS дали 
підстави заговорити про впровадження механізму здійснення 
охорони географічних зазначень механізмами права інтелекту-
альної власності [29, c. 152]. Юридичну природу права на 
кваліфіковане географічне зазначення, обстоюваного ЄС, нама-
гаються пояснити, зокрема, за аналогією з немайновими права-
ми інтелектуальності власності, які, на зразок авторських, могли 
б виникати щодо географічних зазначень у громад, які прожи-
вають на відповідній території й беруть участь у створенні 
продукту. Ця ідея розглянута в роботі К. Раустіали та 
С. Манзера й піддана справедливій критиці. На їхню думку, 
такий підхід суперечить самій теорії немайнових прав, оскільки 
зазначення є лише лейблом продукту й захищатися за цим 
підходом повинна, скоріше, сама технологія, стиль виробництва, 
але ніяк не географічне зазначення. Можна погодитись з 
авторами, що причини віднесення кваліфікованих географічних 
зазначень до об’єктів права інтелектуальної власності не 
знаходять правових пояснень, а продиктовані більше політико-
економічними факторами [28, с. 358–359].  

У Польщі, до прийняття реєстраційної моделі охорони гео-
графічних зазначень, діяв закон про подолання недобросовісної 
конкуренції 1993 року. Його нормами охоронялись і прості (арт. 8), 
і кваліфіковані зазначення (арт. 9). Згадані норми являли собою 
лише опис заборонених діянь, не передбачаючи за користува-
чами географічних зазначень якихось конкретних суб’єктивних 
прав. Охорона конкурентним законодавством кваліфікованих 
географічних зазначень у Польщі − доволі цікаве питання, 
оскільки вона зазвичай забезпечується саме законодавством про 
інтелектуальну власність. Запровадження охорони кваліфікова-
них зазначень у конкурентне законодавство Польщі пов’язане 
передовсім із забезпеченням міжнародно-правових зобов’язань 
Польщі у цій сфері, взятих нею ще до початку Другої світової 
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війни. Тут варто назвати угоду з тогочасною Чехословаччиною, 
за якою Польща мусила охороняти зазначення «Пілзенське 
пиво», відповідні угоди з Францією та Угорщиною щодо вин. 
Тодішньою правовою підставою їх охорони були міжнародні 
договори, прийняті на підставі чинного тоді закону про подо-
лання недобросовісної конкуренції 1926 року, що передбачав 
можливість Ради Міністрів за поданням міністра торгівлі та 
промисловості окремим актом визначати обсяг і межі правової 
охорони і польських, і іноземних географічних назв [30, c. 57]. 
У подальшому Польща відмовилася від такого вибіркового 
регулювання, створивши вже в новому законі 1993 року універ-
сальне правило, яке забезпечувало охороною всі кваліфіковані 
географічні зазначення. В арт. 9 цього закону зазначено: коли 
товар походить із означеного регіону або області (teren), 
особливі ознаки або властивості якого пов’язані з цим регіоном 
або областю (teren), то не допускається неправдиве або оман-
ливе використання таких географічних зазначень, навіть із 
додатками «рід», «тип» «метод» або рівнозначних їм. Ця норма 
відкривала шлях для охорони і кваліфікованих географічних 
зазначень інших країн, і польських. 

Однак охорона кваліфікованих зазначень нормами законо-
давства про подолання недобросовісної конкуренції мала свої 
очевидні недоліки, що врешті не могло не змусити польського 
законодавця прийняти реєстраційну модель охорони й віднести 
їх до об’єктів інтелектуальної власності. Більше того, така охо-
рона принципово суперечила б підходу Європейського Союзу. 
Належність географічних зазначень до об’єктів інтелектуальної 
власності, на нашу думку, можна пояснити тим, що використан-
ня кваліфікованого географічного зазначення пов’язане з 
багатьма ризиками. Можливість використовувати географічне 
зазначення має колективний характер, адже поширюється на 
всіх виробників, що діють на відповідній території. Один із 
виробників може відступити від традиційної чи загальноприйня-
тої технології, погіршити якість продукції, з якою споживачі 
асоціюють географічне зазначення, заподіявши такими діями 
шкоди його репутації. Завдання права інтелектуальної власності 
в охороні географічних зазначень полягає більшою мірою не в 
усуненні третіх осіб від неправомірного використання геогра-
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фічного зазначення (це може забезпечити й конкурентне право), 
а в унеможливленні самим виробникам погіршувати якість 
товару, підриваючи довіру до географічного зазначення. Це 
завдання досягається через механізм специфікації продукції та її 
контролю, яка є неодмінним елементом заявки на реєстрацію 
географічного зазначення згідно з вимогами Європейського Союзу. 

Європейський Союз успішно впровадив у своєму право-
вому просторі стандарт абсолютної охорони географічних зазна-
чень щодо всіх кваліфікованих зазначень, він був утілений у 
національні законодавства його членів, а щодо зазначень вин, 
спиртних напоїв, сільськогосподарських продуктів і продоволь-
чих товарів було введено наднаціональний режим охорони 
безпосередньо актами ЄС. Увагу законодавця Співтовариства до 
останньої групи зазначень товарів пояснюємо реалізацією 
завдань спільної сільськогосподарської політики, закріпленими 
ще в Договорі про заснування Європейського Співтовариства [31]. 
Регіональні й традиційні вироби сприймають у Європейському 
Союзі як елемент культурної спадщини села. Виділення цих 
виробів із-посеред інших має значення не тільки для їх промоції, 
а й позитивно впливає на зростання ролі села, розвиток 
агротуризму, крім того, ці товари характеризує ще й висока 
якість [32, c. 154].  

І Україна, і Польща приєдналися до основних міжнародних 
угод у сфері охорони географічних зазначень, обидві ратифіку-
вали Угоду TRIPS. Проте Республіка Польща, набувши членства 
у Європейському Союзі, зробила низку комплексних перетво-
рень у своєму національному законодавстві, пов’язаних пере-
довсім із поширенням на власну територію актів прямої дії ЄС – 
Регламенту № 510/2006 та Регламенту № 1576/89 про спиртні 
напої. Подальше висвітлення вказаних питань дасть змогу 
сформулювати пропозиції щодо адаптації вітчизняного законо-
давства про географічні зазначення до вимог ЄС.  

Комерційні найменування також відіграють важливу роль у 

суспільно-економічних відносинах, адже комерційне наймену-

вання, або як його ще інколи традиційно називають фірма, 

фірмове найменування (ці терміни в літературі часто вважають 

тотожними), є позначенням, що інформує про суб’єкта господа-

рювання, про його діяльність загалом, а не тільки щодо продук-
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ції чи послуг, спрямоване не лише в бік споживачів, а й 

контрагентів, будь-яких інших учасників ринку. Як слушно зау-

важує британській дослідник Г. Еванс, ім’я, під яким провадить 

свою діяльність компанія, стало незалежним і цінним компо-

нентом бренд-менеджменту, а глобальна інформаційна сфера 

сприяла споживачам в отриманні інформації про репутацію 

суб’єктів господарювання. Сформований унаслідок цього кор-

поративний імідж може породжувати певні асоціації в суспіль-

ній свідомості, що проявляються і в позиціонуванні споживачів 

щодо товарів і послуг цих суб’єктів [33, c. 1008]. Нерідко 

комерційне найменування, що завоювало репутацію в очах 

споживачів, реєструють як торговельну марку.  

Оскільки беззаперечний факт, що саме поняття комерційне 

найменування ввійшло до вітчизняного законодавства з міжна-

родних актів (сам термін комерційне найменування − переклад 

англійського commercial name), нерозумно проводити будь-яку 

роботу з чинним законодавством, ігноруючи міжнародно-право-

ві підходи в цьому питанні, а також досвід окремих держав. 

Досвід Республіки Польща в охороні цього об’єкта права 

інтелектуальної власності набагато триваліший. Польща в часі 

майже паралельно з прийняттям Україною нового Цивільного 

кодексу змінила й своє цивільне законодавство, урегулювавши в 

ньому відносини щодо використання і охорони фірми, усунувши 

при цьому раніше наявні суперечності та неузгодженості, що 

може становити інтерес для вітчизняного науковця й практика.  

Недостатність регулювання вітчизняним законодавцем 

відносин щодо охорони комерційних найменувань можна пояс-

нити відсутністю чітко визначених обов’язкових міжнародних 

стандартів, зокрема тих, які висуває Європейське Співтова-

риство. Так, стосовно торговельних марок і географічних зазна-

чень законодавець ЄС установив мінімум вимог, який кожна 

держава-член або кандидат до вступу в ЄС повинні виконати, і 

тому потреба гармонізації законодавства була й сьогодні 

подекуди чи не найголовніший стимул будь-яких законодавчих 

змін у сфері права інтелектуальної власності. Україна провела 

відповідну роботу, наблизивши своє законодавство до загально-

європейського щодо торговельних марок і географічних зазна-
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чень. Що ж до комерційних найменувань, то в цьому разі 

відсутня чітка позиція Європейського Союзу, що й зумовило 

становище, коли цей об’єкт права інтелектуальної власності за-

лишається ніби «у тіні» правової роботи. Як зауважує Ю. М. Ка-

піца, позиція Європейського Союзу щодо комерційних наймену-

вань окремо не визначена в актах права ЄС, а формувалася 

переважно Судом Справедливості ЄС під час розгляду ним 

справ про конфлікт між торговельними марками й комерцій-

ними найменуваннями. Акти права ЄС лише загалом регулюють 

питання розв’язання конфліктів між марками й географічними 

зазначеннями з комерційними найменуваннями [34, c. 211], що 

засвідчує певну другорядність цього позначення в праві ЄС 

порівняно з іншими об’єктами права інтелектуальної власності. 

Можемо констатувати: і на сьогодні серед держав-членів ЄС 

відсутні будь-які спроби гармонізації законодавства про комер-

ційні найменування. Більше того, комерційне найменування 

органи ЄС тривалий час навіть не відносили до об’єктів права 

інтелектуальної власності, допоки не змушені були прийняти 

позицію Світової організації торгівлі, відповідно до якої воно 

має вважатися самостійною категорією права інтелектуальної 

власності. Пов’язано це насамперед зі справою торговельної 

марки Havana Club, у якій апеляційний орган СОТ 2002 року 

розтлумачив положення ч. 1 ст. 2 Угоди ТRIPS у такий спосіб, 

що цією Угодою повинні охоронятися також і ті об’єкти, які 

безпосередньо в ній не згадані, але передбачені Паризькою 

конвенцією промислової власності [33, с. 1021]. Відповідно до 

ст. 8 цього міжнародного акта, країни-учасниці зобов’язувалися 

забезпечувати комерційним найменуванням охорону на своїх 

територіях, а тому навіть не будучи в переліку об’єктів інтелек-

туальної власності розділу 2 Угоди TRIPS, їх повинні розглядати 

як об’єкт інтелектуальної власності. Отже, комерційне наймену-

вання своїм місцем у системі об’єктів інтелектуальної власності 

має завдячувати двом основним міжнародним угодам у цій сфері – 

Паризькій конвенції промислової власності й Угоді ТRIPS. 

Позиція органів СОТ щодо комерційних найменувань як 

об’єктів права інтелектуальної власності, що мають забезпечу-

ватися відповідною охороною, вплинула на практику Європей-
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ського суду справедливості, що виражено у справі торговельної 

марки пива Budĕjovický Budvar. Ця правова позиція мала істотне 

значення, адже комерційне найменування, відповідно до його 

природи, може використовуватись і через нанесення на товар, 

його упаковку, виконуючи цим самим, по суті, функцію торго-

вельної марки, демонструючи зв’язок між суб’єктом господарю-

вання та виробленою ним продукцією. Суд виходив зі змісту 

ст. 16 Угоди TRIPS, відповідно до якої, виняткове право на 

торговельну марку не повинне завдавати шкоди іншим наявним 

пріоритетним правам. Конфліктна торговельна марка була 

зареєстрована пізніше комерційного найменування, а тому було 

вирішено, що таке найменування мало б також користуватися 

правовою охороною, паралельно співіснуючи із зареєстрованою 

маркою. З урахуванням цього, було також розтлумачено поло-

ження ч. 1 ст. 16 Директиви ЄС про торговельні марки, 

відповідно до якої правоволоділець має можливість вимагати 

припинення використання будь-якого позначення, яке ідентичне 

чи подібне до його зареєстрованої марки. Питання про те, чи 

слід відносити комерційне найменування до такого позначення 

розв’язують залежно від того, використовувалося воно (комер-

ційне найменування. – С. С.) до чи після реєстрації торговельної 

марки [35]. 

Цим рішенням було встановлено правило співіснування 

прав на комерційні найменування й торговельні марки. Розу-

міння ж комерційного найменування як об’єкта інтелектуальної 

власності відкрило для нього широкі можливості охорони в разі 

конфлікту з торговельною маркою. Не будучи об’єктом інтелек-

туальної власності, на який поширюється право пріоритету, а 

простим позначенням, воно б, у разі ідентичності чи подібності 

з торговельною маркою, узагалі заборонялось би у викорис-

танні.  

Аналізуючи історію правової охорони комерційних найме-

нувань, складно не помітити їх нерозривний зв’язок із торго-

вельними марками. Л. Бентлі, наприклад, указує, що форму-

вання поняття торговельна марка почалось із середини ХІХ ст., 

до того вона взагалі не виділялась із сукупності позначень, 

якими комерсанти послуговувались у торгівлі. Нерозв’язаним на 
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початку було питання допустимих форм торговельних марок, 

зокрема можливості найменувань підприємців виступати 

такими. Перші торговельні марки найчастіше складалися саме з 

імен (найменувань) виробників, які можна вважати своєрідними 

архітипними торговельними марками. Деякі тогочасні юристи 

це пояснювали тим, що «ім’я людини все ще залишається 

сильнішим будь-якої торговельної марки, якою б вона не 

була» [36, c. 16–17].  

Змінами, внесеними до британського закону про торго-

вельні марки 1862 року, передбачалася можливість реєстрації 

таких найменувань як торговельних марок і поширення на них 

режиму права власності лише за умови привнесення туди яко-

гось відмітного елементу (особливого шрифту, кольору, дода-

вання певного графічного дизайну), що міг би відрізнити таку 

торговельну марку від вже наявного ідентичного найменування 

комерсанта. Оскільки найменування – це словесне позначення, 

режим права власності, як у разі торговельних марок, до нього 

застосувати було неможливо, оскільки це невиправдано обмежу-

вало б можливості інших осіб послуговуватися своїми іменами 

під час здійснення комерційної діяльності. Фірмове найменуван-

ня «не вписувалось» у схему права власності. Правова охорона 

таких найменувань у країнах Західної Європи стала забезпечува-

тися нормами законодавства про боротьбу з недобросовісною 

конкуренцією (у згаданій Великобританії це робив особливий 

правовий режим passing off, практично подібний за своїм зміс-

том до права недобросовісної конкуренції), яке убезпечувало 

його користувачів тільки від умисного чужого протиправного 

використання, у той же час право власності мало б гарантувати 

абсолютну охорону об’єкта, дозволяючи уникати і винного, і 

випадкового використання чужого позначення. Так, наприклад, 

британські суди не розгляди справ, коли на ринку використову-

вали два тотожних найменування, якщо таке паралельне вико-

ристання не було результатом злого умислу одного з комер-

сантів, його бажанням використати чужу репутацію [36, c. 16].  

Отже, комерційні найменування відразу ж не були сприй-

няті як власність, а законодавства про захист від недобросо-

вісної конкуренції, яке містило в собі лише норми-заборони, не 
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передбачаючи жодних можливостей позитивної поведінки пра-

воволодільця, було явно недостатньо. Це зумовило стан, коли 

правовий режим цього позначення, умови, засади його викорис-

тання визначався галузями права, які регулювали комерційні 

відносини. У країнах Західної Європи це забезпечувалося нор-

мами торгового права, які визначали поняття назви (наймену-

вання) суб’єктів комерційної діяльності – комерсантів, порядку 

й передумов реєстрації таких найменувань, засад їх використан-

ня та охорони. Водночас положення права власності, на яких 

формувався правовий режим охорони торговельних марок, не 

застосовувався.  

Держави мали певну свободу дій стосовно забезпечення 

механізмів правової охорони комерційних найменувань. По-різ-

ному формувалось й змістове наповнення цього поняття, не 

говорячи вже про термінологію. На відміну від торговельної 

марки, еволюція правової охорони комерційного найменування 

не була такою одноманітною у всіх державах. У країнах Європи 

вони містяться в цивільних і торгових кодексах, окрім того, на 

виконання вимог ст. 8 Паризької конвенції багато держав поміс-

тило у своїх законодавствах про подолання недобросовісної 

конкуренції відповідні делікти. У Німеччині, наприклад, фірмо-

ве найменування (фірма) розуміють і як позначення самого 

суб’єкта господарювання, і як позначення підприємства як 

майнового комплексу, що проявляється в подвійній правовій 

природі фірми – як особистого немайнового блага, тобто імені 

підприємця або назви юридичної особи та як майнового права, 

що може переходити разом із його підприємством. У цій країні 

норми про фірмове найменування містяться в Торговому 

кодексі, натомість цивільний кодекс такого регулювання 

оминає [9, с. 99–100]. Подібний стан можемо спостерігати й у 

французькому законодавстві. Незважаючи на прийнятий і 

чинний у цій державі Кодекс інтелектуальної власності, норми 

про комерційні найменування не знайшли там свого місця. 

Натомість вони відображені в Торговому й Цивільному кодек-

сах. Фірма у французькому законодавстві визначається лише як 

позначення юридичної особи, водночас за фізичною особою-

підприємцем права на фірму не передбачено. Окрім того, у 
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французькій юридичній доктрині переважає погляд на фірму як 

«недосконалу форму промислової власності»
1
, чим і можна, 

зокрема, пояснити її відсутність у Кодексі інтелектуальної 

власності. Польське законодавство формувалось переважно на 

базі західноєвропейської традиції права. Значний вплив на 

охорону фірми в польському праві мав наявний у цій країні 

дуалізм приватного права, що проявлявся в існуванні поряд із 

цивільним ще й торгового права як самостійної галузі. Першим 

актом польського законодавства після отримання країною неза-

лежності у 1918 році був Декрет Начальника держави від 

7 лютого 1919 р. про торговельний реєстр [37]. Пізніше охорону 

фірми став забезпечувати Торговельний кодекс Республіки 

Польща, прийнятий 1934 року. Обидва ґрунтувалися на німець-

кій традиції охорони фірми, положеннях Німецького торговель-

ного кодексу, запозичивши звідти, зокрема і назву цього об’єкта – 

нім. Die Firma.  

У згаданому Декреті власне фірмі було присвячено другий 

розділ. Відповідно до арт. 23 Декрету фірму трактували як 

назву, під якою комерсант займається підприємництвом. Під 

фірмою він міг виступати позивачем або бути відповідачем у 

суді. Передбачалося наділення фірмою і юридичних осіб, і тих 

комерсантів, що займаються підприємницькою діяльністю 

одноособово. Цей Декрет досить детально врегульовував режим 

використання фірми, передбачивши навіть норму про долучення 

в обов’язковому порядку до фірми слова спадкоємці, якщо вона 

переходила до інших осіб в порядку спадкування (арт. 32). Обо-

рот фірми допускався разом із підприємством, фірма підлягала 

обов’язковій реєстрації, а особи, які нею послуговувались, мали 

право виключного її використання. При цьому Декрет не 

передбачав чіткого розмежування фірми як найменування 

суб’єкта комерційної діяльності й фірми як назви підприємства, 

фактично змішуючи ці поняття. Вимога щодо наявності розріз-

няльної здатності при реєстрації стосувалася лише тих фірм, які 

                                           
1
 Див.: Galloux J.-C. Droit de la propriete industriale. dalloz 2000: 

Цит. за: Sitko J. J. Firma i jej ochrona / Joanna Jowita Sitko. – Warszawa : 

Wolters Kluwer Polska, 2009. – S. 73. 
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використовувались підприємцями, що мають місцем знахо-

дження територію відповідного судового округу. Подібним 

чином урегульовував відносини стосовно фірми й Торговельний 

кодекс, передбачаючи наявність виключного права на фірму в 

зареєстрованих підприємців. Отже, у країні існував реєстра-

ційний принцип надання охорони фірми, реєстрація фірми 

прив’язувалася до факту реєстрації суб’єкта господарювання.  

Поряд із цим у польській правовій системі діяв паралельно 

й закон про подолання недобросовісної конкуренції 1926 року, 

яким суб’єктам надавалися значно ширші можливості, ніж за 

обома згаданими вище актами. Тут фірмове найменування не 

обмежувалось якимись територіальними межами, і для охорони 

його нормами закону про подолання недобросовісної конкурен-

ції мала значення не реєстрація, а факт першовикористання. 

Тоді закон про подолання недобросовісної конкуренції охороняв 

фірму в розумінні позначення підприємства, а не підприємця, 

що на той час, щоправда, робив і Торговий кодекс [9, c. 27].  

Отже, у питанні охорони комерційних найменувань вивчен-

ня досвіду Республіки Польща, на відміну від торговельних 

марок і географічних зазначень, важливе не з боку проведення 

гармонізації вітчизняного законодавства з вимогами ЄС, а з 

позиції вивчення її суто національного досвіду та запозичення 

його позитивних моментів.  

 

 

1.3. Система цивільного законодавства 
України й Польщі про охорону комерційних 

позначень 
 

Необхідним етапом порівняльно-правового дослідження є 

вивчення та характеристика чинних нормативно-правових актів 

країн – об’єктів порівняння. Як зауважує Ю. О. Тихомиров, 

порівнянню підлягають не тільки об’єкти, форми й методи 

правового регулювання, але і місце нормативно-правового акта 

в конкретній правовій системі, його внутрішньогалузеві та 

міжгалузеві зв’язки. В іншому разі такий акт, узятий із однієї 

правової системи як зразок для аналогічного акта з іншої 
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правової системи, може дати тільки незначні позитивні ре-

зультати під час його вивчення [38, c. 57].  

Поширеною тенденцію в багатьох національних правових 

системах стала систематизація законодавства про інтелектуаль-

ну власність. Це не дивно, адже за висловом C. С. Алексєєва, 

вона виступає важливим, необхідним моментом у самому 

існуванні права. Належним чином систематизоване, впорядко-

ване законодавство – показник того, що зовнішня форма цієї 

національної правової системи адекватна одній із істотних 

властивостей права – системності. Від систематизації залежить 

ефективність права [39, c. 470].  

Питання впорядкування законодавства у сфері інтелек-

туальної власності дуже актуальне на міжнародному рівні. 

В. М. Крижна, характеризуючи способи впорядкування законо-

давства про інтелектуальну власність, які здійснюють різні 

країни світу, виділяє такі:  

− на рівні окремих законів, присвячених певним об’єктам 

інтелектуальної власності (більшість країн світу, Україна 

до 01.01.2004 р.); 

− дворівневе регулювання: урегулювання основних поло-

жень у Цивільному кодексі, а також наявність окремих 

спеціальних законів (Казахстан, Україна);  

− кодифікація всіх законів у Цивільному кодексі (Росій-

ська Федерація після 01.01.2008 р.);  

− кодифікація законів у кодексі інтелектуальної власності 

(Франція, Філіппіни, Португалія).  

Водночас можливі варіанти часткової кодифікації, як-от 

коли існує єдиний патентний закон, що забезпечує охорону прав 

на винаходи, корисні моделі промислові зразки тощо [40, c. 112]. 

Наведене не становить якусь закономірну класифікацію, а є 

певним узагальненням способів систематизації законодавства 

про інтелектуальну власність на прикладах окремих країн. Воно 

демонструє, що питання впорядкування та систематизації 

законодавства про інтелектуальну власність неоднозначне, і 

кожна держава розв’язує його по-своєму, ураховуючи наявні в 

національній юридичній науці концепцій, історичної традиції, 

економічної кон’юнктури тощо. Не стали винятком тут Україна 
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й Польща. В обох країнах було обрано різні напрями систе-

матизації законодавства про інтелектуальну власність і норм про 

комерційні позначення як його складників.  

У Республіці Польща головним законодавчим актом, при-

свяченим комерційним позначенням, є закон – право промисло-

вої власності – ustawa prawo własności przemysłowej [41]. В 

Україні, як і зазначали вище, здійснюється дворівневе правове 

регулювання об’єктів інтелектуальної власності, що, зрозуміло, 

не може не викликати питань щодо причин запровадження 

такої, на перший погляд, незрозумілої моделі, особливостей 

взаємодії нормативно-правових актів, які регулюють відносини 

з приводу використання та охорони комерційних позначень. Під 

час характеристики законодавства ці питання потребують ви-

світлення.  

Торговельні марки врегульовуються ЦК України від 16 січня 

2003 р. [42] та спеціальним Законом України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 р. [43]. 

У Законі «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 

який є спеціальним законом, що регулює відносини з приводу 

знаків для товарів і послуг, не міститься жодної норми, яка б 

демонструвала його зв’язок із ЦК України. Він ніби «не помі-

чає» наявності цього кодифікованого акта. Продемонстрована 

вище термінологічна невідповідність: торговельна марка – знак 

для товарів і послуг – лише найбільш помітне, перше, що впадає 

у вічі, розходження в текстах двох нормативних актів.  

У Законі України «Про охорону прав на зазначення похо-

дження товарів» [44], який забезпечує правову охорону геогра-

фічних зазначень, також містяться значні розбіжності з Цивіль-

ним кодексом України. Кодекс використовує термін географічне 

зазначення, при цьому не наводячи його визначення. Натомість 

у спеціальному законі використовують термін зазначення 

походження товару, який має два види – прості й кваліфіковані 

зазначення. Предметом регулювання цього закону, як випливає з 

його ст. 6, виступають лише кваліфіковані зазначення походжен-

ня. Останні в обов’язковому порядку підлягають реєстрації, на 

підставі якої й отримують охорону. Згідно зі ст. 501 ЦК України, 

право інтелектуальної власності (а отже й правова охорона) на 
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географічне зазначення виникає з дати його реєстрації, що може 

наштовхнути на висновок про відповідність терміна географічне 

зазначення в ЦК України терміну кваліфіковане зазначення 

походження в Законі України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів». Однак такий висновок, попри всю його 

привабливість, був би неправильним, адже згідно із ЦК України 

географічні зазначення можуть мати не тільки товари, а й 

послуги, чого спеціальний закон не передбачає, окрім того й сам 

закон уже оперує поняттям географічне зазначення походження 

товару, яке нарівні з назвою місця походження є спеціальними 

різновидами кваліфікованого зазначення походження товару. 

Умови надання правової охорони на два вказані види квалі-

фікованого зазначення істотно відрізняються. Неузгодженість 

між ЦК України та вказаним законом стосується не лише 

термінології, як, наприклад, у разі з торговельними марками, а й 

має глибокі сутнісні розходження.  
Що ж до комерційних найменувань, то відповідний спеці-

альний законодавчий акт, який забезпечував би їх охорону, досі 
в Україні не прийнятий.  

Такий стан речей не може не викликати справедливої кри-
тики. Його пояснюють насамперед відсутністю в Україні ефек-
тивної роботи з узгодження норм права інтелектуальної влас-
ності, що містяться в різних законодавчих актах. Так, у реко-
мендаціях парламентських слухань 2007 року на тему «Захист 
прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодав-
чого забезпечення та правозастосування», указано на те, що 
закони України щодо окремих об’єктів права інтелектуальної 
власності не приведені у відповідність із ЦК України, а це не-
гативно впливає на захист прав інтелектуальної власності [45].  

Регулювання Цивільним кодексом відносин інтелектуальної 
власності було для України новим кроком. Виклад положень 
права інтелектуальної власності в ЦК України став результатом 
тривалих дискусій із приводу способів викладу норм про 
інтелектуальну власність у законодавстві України. Кодифікація 
цивільного законодавства, робота над якою велась в Україні ще 
з перших років незалежності, переважила ідею втілення норм 
про інтелектуальну власність у комплексному Кодексі інтелек-
туальної власності. 
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Розробники проекту ЦК України виходили з того, що 

інститут права інтелектуальної власності виступає одним із 

найважливіших цивільно-правових інститутів. Відповідно норми, 

які регулюють інтелектуальну власність, − органічна частина 

ЦК. Цю органічність демонструє Н. С. Кузнєцова на прикладах 

положень про способи індивідуалізації товаровиробників, які 

безпосередньо пов’язані з інститутом юридичної особи, а також 

договорів, за допомогою яких здійснюють оборот об’єктів 

інтелектуальної власності, які є цивільно-правовими і на які в 

повному обсязі поширюється дія загальних засад договірного 

права [46, c. 63]. У результаті проведеної кодифікації норми, які 

регулюють відносини інтелектуальної власності, були викладені 

в четвертій книзі ЦК України. У главі 35 цієї книги закріплено 

загальні положення про право інтелектуальної власності, 

глави 36–46 регламентують відносини, що виникають із приводу 

окремих об’єктів права інтелектуальної власності.  

Такий спосіб кодифікації доволі характерний для постра-

дянських країн. Найбільш оптимальним його вважав російський 

дослідник В. А. Дозорцев, який ще на початку 1990-х рр. ви-

словлював таку думку: акт, який містить у собі загальні поло-

ження про право інтелектуальної власності, повинен уключати 

також й особливу частину, присвячену окремим його об’єктам. 

Однак при цьому потрібно, зазначав він, аби обов’язково існу-

вали окремі закони для окремих видів об’єктів, де вимагається 

детальніше і, що найголовніше, – комплексне правове регулю-

вання [47, c. 229]. Незважаючи на те, що цю ідею жорстко 

критикували в Російській Федерації саме через бажання закрі-

пити в Цивільному кодексі поряд із загальними положеннями 

про інтелектуальну власність ще й розгорнуті правила щодо 

окремих об’єктів, а підготовлені на її основі проекти цивільних 

кодексів не знаходили підтримки [47, c. 230], проте в Україні та 

більшості колишніх радянських республік (Білорусь [48], Вірме-

нія [49], Грузія [50], Казахстан [51], Киргизія [52], Узбекис-

тан [53]), вона була успішно втілена в життя.  

Спосіб викладу норм про ті чи ті об’єкти права інтелекту-

альної власності в Цивільному кодексі демонструє певну зако-

номірність, що полягає в закріпленні там лише загальних норм 
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про суб’єктів права інтелектуальної власності, його об’єктів, 

прав на них та їх режиму. Законодавець свідомо уникав дета-

лізації в правовому регулюванні, відводячи цю роль спеціаль-

ному законодавству, на яке він часто посилається в тексті 

ЦК України. Говорячи про торговельну марку, бачимо, що в 

ст. 492 закріплено її визначення, ст. 493 називає суб’єктів прав 

на торговельну марку, ст. 494–499 визначають режим цих прав, 

що являє собою «традиційний для цивільного права набір 

позицій, які визначають головні ознаки об’єкта та основні риси 

його правового режиму» [54, c. 367]. Більшість названих статей 

містять у собі бланкетні диспозиції, за якими розв’язання тих чи 

тих питань правового регулювання торговельних марок перед-

бачає Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та 

послуг».  

Погоджуємося з думкою, що одним із головних завдань 

кодифікації є створення більш стійких, стабільних норм, розра-

хованих на тривалий період їх дії. Ефективність кодифікованого 

акта багато в чому залежить від того, чи зможе законодавець 

урахувати об’єктивні тенденції розвитку відносин, які є пред-

метом регулювання такого акта, їх динаміку [55, c. 412]. Оче-

видно, цим і пояснюється саме такий варіант кодифікації поло-

жень про комерційні позначення в ЦК України. У Кодекс було 

включено лише стійкі, стабільні норми, що описують склад 

правовідносин – основу, каркас, на якому здійснюється будь-яке 

право.  

Спосіб закріплення в ЦК України норм щодо комерційних 

позначень та інших об’єктів інтелектуальної власності дає під-

стави стверджувати, що завдання цього нормативно-правового 

акта полягає в основоположному, засадничому регулюванні 

відносин інтелектуальної власності на них. Такий підхід законо-

давця зумовлений специфікою відносин інтелектуальної власності. 

Забезпечення основоположності й засадничості цих норм 

було неможливим без створення відповідного юридичного меха-

нізму, який давав би перевагу таким нормам, створював умови, 

за яких інші нормативно-правові акти, що регулюють ці ж 

відносини, приймались і застосовувались з урахуванням норм 

Цивільного кодексу. Він був закріплений у ч. 2 ст. 4 ЦК України, 
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яка називає його «основним актом цивільного законодавства». 

Інші закони України, які є актами цивільного законодавства, 

приймаються відповідно до Конституції України й Цивільного 

кодексу України. Однак далі законодавець роз’яснює спосіб 

реалізації цієї властивості Кодексу: «якщо суб’єкт права зако-

нодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект 

закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей 

Кодекс, він зобов’язаний одночасно подати проект закону про 

внесення змін до Цивільного кодексу України. Поданий законо-

проект розглядається Верховною Радою України одночасно з 

відповідним проектом закону про внесення змін до Цивільного 

кодексу України». 

На думку авторів Науково-практичного коментаря до Ци-

вільного кодексу України – суддів палати в цивільних справах 

Верховного Суду України − те, що законодавець називає 

ЦК України основним актом цивільного законодавства, не 

означає, що закон, який регулює цивільні відносини по-іншому, 

ніж Кодекс, не повинен застосовуватись. Кодекс не наділений 

вищою юридичною силою над іншими законами, окрім того, 

наведений у тому ж ЦК України механізм розв’язання конфлік-

ту в рамках законодавчого процесу є єдиним доступним його 

правовим арсеналом для подолання суперечностей з іншим 

цивільним законодавством [56, c. 62]. Із цим твердженням 

навряд чи можна не погодитись. 

Незважаючи на те, що ЦК закріплює лише найважливіші 

питання правової охорони об’єктів права інтелектуальної влас-

ності, уникає їх деталізованого регулювання, що мало б пере-

довсім викликати складнощі, проблема його співвідношення зі 

спеціальними законами все ж існує, і вона доволі актуальна. 

Однією з головних проблем сфери регулювання відносин інте-

лектуальної власності є конкуренція між кодифікованим Цивіль-

ним кодексом та некодифікованими законами, яку на практиці 

не завжди розв’язують на користь першого [57]. Це можна 

пояснити насамперед комплексним (від латин. complexus, букв. – 

сплетення) характером інтелектуальної власності, коли в її 

регулюванні беруть участь норми і публічного права, і приват-

ного права.  



 

34 

Реєстрація, будучи адміністративно-правовою процедурою, 
повноваження органів, що її здійснюють, порядок, що для цього 
визначений, регулюються нормами публічного права. Ці норми 
містяться в Законі України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг». Ще більш деталізовано на підзаконному рівні 
питання реєстрації знаків для товарів і послуг врегульовують 
«Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу 
свідоцтва на знак для товарів і послуг» [58]. 

Відносини щодо торговельної марки (знака для товарів і 
послуг) та географічних зазначень на сьогодні таким чином 
розділені різними методами правового регулювання, що й зу-
мовлює певні складнощі систематизації норм, які їх регулюють 
у єдиному акті – Цивільному кодексі.  

Як указує М. О. Федотов, законодавству, що регулює від-
носини стосовно об’єктів інтелектуальної власності, характерна 
певна диференціація. На думку цього науковця, вона зумовлена 
двома критеріями: галузевою належністю норм і рівнем дета-
лізації. Потреба деталізації цивільно-правових відносин щодо 
об’єктів права інтелектуальної власності та її відображення в 
спеціальних законах, а не в кодексі, автор пояснює тим, що в 
кодифікованому акті не може бути передбачений такий рівень 
конкретики й така повнота, які характерні звичайному закону. 
Інтелектуальна власність належить до сфери, яка бурхливо 
розвивається; поява нових об’єктів зумовить потребу внесення 
змін до Цивільного кодексу, а оскільки він є внутрішньо 
узгодженою системою, містить загальну й особливу частину, то 
це потягне за собою зміни і в інших статтях кодексу, які є 
системоутворюючими [59, c. 275–276]. Унесення ж змін до 
законів, які в ієрархії актів цивільного законодавства стоять 
нижче кодексу, таких проблем не викликає. Ураховуючи обшир-
ність і різнорідність правового матеріалу сфери інтелектуальної 
власності, його неможливо систематизувати в такому систем-
ному нормативному акті, як кодекс [59, c. 277].  

У Республіці Польща простежуємо дещо іншу картину. 
Закон «Право промислової власності» (p.w.p.) − комплексний 
нормативно-правовий акт. 

Правове регулювання комплексними законодавчими актами 

нетрадиційних для цивілістики відносин можна назвати певною 
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тенденцією в країнах романо-германської правової сім’ї Захід-

ної Європи. Воно пов’язане з виникненням і розвитком у цих 

державах т. зв. дуалізму приватного права, що виразився в появі 

в Європі в середньовіччі особливого купецького (торгового пра-

ва), яке регулювало відносини між членами купецьких гільдій. 

Торгове право, яке існувало паралельно із цивільним, на відміну 

від останнього, що було досить формалізованим, краще піддава-

лося вимогам часу, йому не був характерний формалізм, що 

давало змогу швидко пристосовуватися до змін у господар-

ському житті суспільства. Щодо норм цивільного права норми 

торговельного виступали як спеціальні, положення ж Цивіль-

ного кодексу застосовували як засадничі [60, c. 199].  

До торгового відносили правовий статус товариств, торго-

вельні угоди, кредитні, страхові відносини, морське право та 

право промислової власності. У подальшому на базі цього 

дуалізму відбувався ріст і становлення нових галузей права. З 

торгового права виросло, зокрема, право промислової власності 

з його нормами про товарні знаки, яке відособилось в окремих 

законодавчих актах [61, c. 16–17].  

Тому й регулювання відносин промислової власності, інте-

лектуальної власності загалом іншими нормативними актами, 

минаючи Цивільний кодекс, характерне для низки держав.  

Історично питання охорони інтелектуальної власності ніко-

ли не було частиною Цивільного кодексу в більшості європей-

ських країн. У їхньому сучасному законодавстві перевага нада-

ється саме спеціальному законодавству, а не детальній кодифі-

кації в цивільних кодексах. Так, зокрема, у Франції ще 1992 року 

прийнято Кодекс інтелектуальної власності. Відмовилися від 

внесення норм про інтелектуальну власність у новий Цивільний 

кодекс у Нідерландах, незважаючи на бурхливі дискусії з цього 

приводу [62, c. 142]. 

Цим шляхом пішла Польща, Цивільний кодекс якої, що діє 

з відповідними змінами й доповненнями, починаючи з 1964 року, 

не регулює відносин промислової власності [63]. З одного боку, 

це можна пояснити вступом Польщі до ЄС, у якому поширена 

практика регулювання цілої низки приватно-правових, більшою 

мірою комерційних, відносин окремими законодавчими актами, 
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а p.w.p. приймався якраз у процесі євроінтеграції. З іншого боку, 

і самій польській правовій системі певний час був характерний 

дуалізм приватного права, в Польщі до прийняття Цивільного 

кодексу діяв ще й Торговий кодекс. Це позначилося на влас-

тивостях кодексів у Польщі. Подолання суперечностей між 

ними й нормами спеціальних законів у цій країні вирішується 

винятково на основі загальних положень теорії права про загаль-

ний та спеціальний акт. Як слушно зауважує А. О. Богустов, 

кодекси в Польщі за своєю юридичною силою не мають якихось 

відмінностей від звичайних законів, що дало змогу широко 

використовувати можливість регулювання комерційних відно-

син некодифікованими актами [64, c. 291]. 

Проаналізувавши норми Цивільного кодексу Польщі, бачи-

мо, що, на відміну від ЦК України, він не містить у собі 

системних положень про його взаємодію з некодифікованими 

законами, які також регулюють приватно-правові відносини. 

Введення поняття цивільне законодавство в термінологію Ци-

вільного кодексу України, на нашу думку, було намаганням 

установити систему взаємодії некодифікованих законів, які 

регулюють цивільні відносини із ЦК України, іншими словами, 

узгодити систему цивільного законодавства із системою цивіль-

ного права. У Польщі, незважаючи на те, що відносини інтелек-

туальної власності в літературі повсюдно називають цивільно-

правовими, однак між законом про право промислової власності 

та Цивільним кодексом Польщі відсутній такий зв’язок, який 

існує між ЦК України та Законом «Про охорону прав на знаки 

для товарів і послуги», «Про охорону на зазначення походження 

товарів», передбачений ст. 4 ЦК України. У Польщі допуска-

ється лише субсидіарне застосування загальних засад цивіль-

ного кодексу до відносин щодо товарних знаків, географічних 

зазначень, які регулює p.w.p., що знову ж таки є характерною 

рисою дуалізму приватного права, як і наголошувалось вище. Їх 

об’єднує спільність методу правового регулювання. 

Україна ж включила норми про інтелектуальну власність, 

зокрема про комерційні позначення, у Цивільний кодекс. Зро-

зуміло, що будь-яка кодифікація – це включення нормативного 

матеріалу в певну внутрішньо узгоджену систему. Враховуючи, 
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що право інтелектуальної власності – нетрадиційний для тради-

ційного речово-зобов’язального цивільного кодексу матеріал, 

його включення в Цивільний кодекс України призвело до 

виникнення низки внутрішніх неточностей та неузгодженостей. 
У Франції ще в 1791 році зазначали, що будь-яке відкриття 

або будь-який винахід у будь-якому виробництві – це власність 
його автора. Результатом цього підходу стало закріплення в зако-
нодавстві понять літературної та промислової власності [65, c. 10]. 
Причиною використання терміна власність і становлення т. зв. 
пропрієтарної (від латин. proprietas – право власності) конструк-
ції прав на результати творчої діяльності у Франції пояснювали 
тим, що найголовнішу роль у праві на них мають майнові 
елементи, передовсім – право отримувати вигоду від викорис-
тання продукту творчої праці [66, c. 6]. Поширившися спершу 
на літературні твори, дещо пізніше, у XIX ст., виникає поняття 
уже промислової власності, що було пов’язано з розробленням і 
прийняттям Паризької конвенції про охорону промислової 
власності. Саме тоді відбувалася промислова революція й нема-
теріальні блага інтелектуального характеру, передовсім винаходи, 
набирали важливого значення в економічному житті. Виникла 
потреба створення окремої правової категорії, у якій могли бути 
згруповані ці нематеріальні блага. Вона повинна була мати 
спільним знаменником не тільки їх нематеріальний характер, а й 
подібність у правовій охороні. Використання терміна промисло-
ва власність у Паризькій конвенції було, як і в разі літературної 
власності, пристосуванням цієї категорії об’єктів під традиційну 
власність, уже відому цивільному праву, яка внаслідок вживан-
ня цього нового терміна певним чином ніби розширювала свій 
обсяг, уключаючи серед інших своїх видів ще один різновид 
[10, c. 40–41]. 

Пізніше, з прийняттям Конвенції, якою засновувалася Все-
світня організація інтелектуальної власності, у понятійний 
апарат юридичної науки ввійшло поняття інтелектуальна 
власність, яке об’єднувало в собі і літературну, і промислову 
власність, охопивши таким чином різні за своєю юридичною 
природою об’єкти.  

Поряд із пропрієтарним підходом наприкінці XIX ст. роз-

вивалася концепція т. зв. приватноправової монополії, суть якої 
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полягала в тому, щоб не стільки використовувати результат 

творчої праці, користуючися захистом права власності, скільки 

надати можливість перешкоджати всім іншим його використо-

вувати. Зокрема у вітчизняну юридичну науку вона ввійшла зав-

дяки роботам російських дореволюційних юристів Г. Ф. Шер-

шеневича та О. О. Пиленка, які її сприйняли та віднесли права 

сфери авторського й патентного права до категорії виключ-

них [67, c. 35].  

Ця теорія отримала свій подальший розвиток і в сучасній 

науці цивільного права. Закріплення виключних прав на об’єкт 

права інтелектуальної власності означало, що ніхто не має права 

без дозволу правоволодільця використовувати певними способа-

ми об’єкт, що охороняється цими правами. Водночас за ним 

застережено можливість дозволяти використання своїх виключ-

них прав третіми особами.  

Прихильники теорії виключних прав пропонували розгля-

дати виключне право як окремий, особливий вид суб’єктивних 

прав. Як зазначав В. А. Дозорцев, виключні права виконують 

щодо нематеріальних об’єктів ту саму функцію, що і право влас-

ності щодо матеріальних речей. Виключне право є абсолютним 

правом на нематеріальні об’єкти, яке, однак, має, з урахуванням 

властивостей об’єкта, інші зміст, аніж право власності [54, с. 13]. 

Цю саму думку обстоюють і представники польської юридичної 

науки. А. Тішнер, наприклад, указує, що виключне суб’єктивне 

право становить найпевнішу форму панування особи і над мате-

ріальними, і нематеріальними благами. Завдання цього права 

полягає в забезпеченні користування охоронюваним благом з 

усуненням усіх третіх осіб. З урахуванням відмінностей, які є 

між матеріальними й нематеріальними благами, це складно 

забезпечити під час використання одних і тих самих джерел 

права, тих самих правових норм. Матеріальність об’єкта перед-

бачає фактичне, фізичне панування над ним (володіння), а тому 

володіння річчю може здійснюватися тільки у виключний спосіб 

(на засаді «або-або»), що, зрозуміло, унеможливлює одночасне 

володіння нею багатьма. Однак природа нематеріальних об’єк-

тів сприяє його одночасному використанню багатьма суб’єктами 

права [68, c. 25].  
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В Україні подібну думку висловлює О. В. Кохановська, яка 

зазначає, що термінологія, закріплена інститутом інтелектуаль-

ної власності, відображає специфічний характер прав інтелек-

туальної власності, пов’язаний із немайновим характером 

об’єктів цивільних прав [69, c. 332]. 

Чинному ЦК України характерне еклектичне поєднання в 

ньому цих двох основних концепцій розуміння прав на резуль-

тати інтелектуальної, творчої діяльності.  

Позиція розробників попереднього проекту Цивільного 

кодексу щодо природи інтелектуальних прав як виключних, 

сформульована в статтях 429–433 проекту, не була сприйнята 

законодавцем. Остаточна версія проекту, прийнята Верховною 

Радою України, визначила право інтелектуальної власності як 

право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності чи 

на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений 

ЦК або іншим законом [46, c. 63]. При цьому виключні права 

були включені в склад правомочностей права інтелектуальної 

власності, як суб’єктивного права щодо деяких об’єктів.  

Стаття 495 ЦК України називає такі складники права інтел-

ектуальної власності на торговельну марку – майнові права: 

− право на використання торговельної марки; 

− виключне право дозволяти використання торговельної 

марки; 

− виключне право перешкоджати неправомірному вико-

ристанню торговельної марки, у т. ч. забороняти таке 

використання; 

− інші майнові права інтелектуальної власності, установ-

лені законом. 

О. А. Підопригора вважає, що такий поділ майнових прав у 

ЦК надуманий, невиправданий і недоцільний. Автор зазначає: 

«як можна, наприклад, право на використання об’єкта права 

названої власності визнавати невиключним, коли ЦК у цій же 

загальній частині містить принципову норму про те, що вико-

ристання такого об’єкта іншою особою може мати місце лише з 

дозволу суб’єкта цього права? (ч. 2 ст. 426)» [70, c. 100].  

Характеризуючи правомочність користування об’єктом ін-

телектуальної власності, І. Є. Томаров наголошує, що в жод-
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ному разі право на використання об’єкта інтелектуальних прав 

не названо виключним. Така позиція видається йому помил-

ковою, оскільки в первинного суб’єкта права інтелектуальної 

власності повинне виникати саме виключне право на викорис-

тання та виключне право розпоряджатись його об’єктом. Інакше 

вся суть виключного права як виду абсолютного права буде 

нівельована, тому що встановлення виключного права на вико-

ристання інтелектуального продукту дає суб’єкту законну моно-

полію на введення його в обіг [71, c. 106].  

В. С. Дмитришин, навпаки, вважає винесення права вико-

ристання об’єктом інтелектуальної власності з переліку виключ-

них логічним кроком законодавця. Учений указує, що термін 

використання розуміється лише як можливість отримувати ко-

рисні властивості з об’єкта інтелектуальної власності. Натомість 

лише право дозволяти використання цього об’єкта іншим осо-

бам буде виключним, бо саме через нього проявляється моно-

полія суб’єкта [72, c. 46]. 

Можна погодитися з позицією І. Ф. Коваль про те, що 

суб’єктивне право інтелектуальної власності на об’єкт промис-

лової власності є цілісним утворенням, що охоплює сукупність 

елементів-правомочностей, які опосередковують можливість 

його використання [73, c. 20]. Таке становище зумовлено тим, 

що виключне право не розглядає ЦК України як самостійне 

суб’єктивне право, як це закріплено в законодавствах інших 

країн, зокрема й Польщі, а на зразок правомочностей володіння, 

користування чи розпорядження в складі права власності, є 

правомочністю права інтелектуальної власності. 

Отже, наведені позиції дають підстави зробити висновок, 

що в Цивільному кодексі поєднані різні концепції розуміння 

прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності особи. 

Категорія виключного права хоч і була використана законо-

давцем, але пристосована під поняття право інтелектуальної 

власності, яке в Кодексі є не простим збірним поняттям для 

різних об’єктів авторського та права промислової власності, а 

дієвою юридичною категорією – суб’єктивним цивільним пра-

вом, що на зразок права власності поділяється на низку пра-

вомочностей. 
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Прагнення до єдності з Європою поставило перед Польщею 
та її законодавцем завдання створення нового закону, що регу-
лює відносини з використання й захисту позначень для товарів і 
послуг та й, звичайно, інших об’єктів інтелектуальної власності. 
Зближення польського законодавства із нормами ЄС вимагало 
суттєвих змін. Робота над новим законодавством розпочалася 
ще у 1990-х рр. Оновлення потребували всі об’єкти інтелекту-
альної власності, і цю необхідність використав польський 
законодавець, вирішивши прийняти концепцію єдиного акта у 
сфері промислової власності [74]. 30 червня 2000 року ухвалено 
відповідний закон – p.w.p., дія якого охоплює винаходи, корисні 
моделі, промислові зразки, товарні знаки (znaki towarowe), 
географічні зазначення (oznaczenia geograficzne) й топографії 
інтегральних мікросхем. Цей нормативний систематизований 
акт, що набрав чинності 22 серпня 2001 року, прийшов на зміну 
пооб’єктному регулюванню відносин інтелектуальної власності 
в Польщі, що здійснювався на зразок вітчизняного до прийняття 
нового Цивільного кодексу. Законодавець Республіки Польща 
включив багато положень чинного раніше закону про товарні 
знаки, що діяв з 1 липня 1985 року в новий p.w.p. У чинному 
законі про право промислової власності Польщі товарним зна-
кам присвячено першу частину третього титулу (арт. 120–173) 
закону, в якій, поряд із ними поміщено ще норми про геогра-
фічні зазначення: друга частина третього титулу, арт. 174–183. 
Норми, що забезпечують охороною фірмові найменування, усу-
переч положенням Паризької конвенції польський законодавець 
у новий закон про промислову власність не включив, відвівши 
їм місце в Цивільному кодексі. 

Говорячи про нову систематизацію законодавства про 
промислову власність у Польщі, варто зазначити, що сам термін 
промислова власність, його вживання в назві акту є швидше за 
все даниною традиції, аніж дієвою правовою категорією. Такий 
висновок випливає з того, що p.w.p. не містить у собі визна-
чення права промислової власності, на відміну від ЦК України, 
який, наприклад, розкриває зміст права інтелектуальної влас-
ності.  

Польський законодавець розмістив норми про товарні знаки 
й географічні зазначення в законі p.w.p., віднісши їх до об’єктів 
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промислової власності, завдяки тому, що такий підхід повторює 
положення Паризької конвенції, яка товарні знаки й географічні 
зазначення віднесла до сфери промислової власності. Характе-
ристика p.w.p. дає підстави зробити висновок про нього як про 
комплексний нормативно-правовий акт: у ньому містяться і 
норми, що встановлюють процедуру реєстрації товарних знаків 
та порядок набуття на них охоронного права, і цивільно-правові 
норми про використання товарного знака, географічного зазна-
чення.  

Комплексність проявляється не лише в поєднанні в одному 
нормативно-правовому акті норм різної правової природи: і 
публічних, і приватних. P.w.p. не містить у собі хоча б якогось 
загального системного положення про права на об’єкти права 
промислової власності. Для винаходів, товарних знаків, геогра-
фічних позначень, наприклад, установлено свої права: патент, 
охоронне право та право з реєстрації − відповідно. Їхні режими 
дещо різняться. Наприклад, охоронне право на товарний знак у 
цьому законодавчому акті визначається як виключне, а право на 
географічне позначення – право з реєстрації – законодавець 
виключним не називає.  

Польська дослідниця Ю. Мордвілко-Осайда відносить 
комплексність цього акта до його недоліків. У ньому відсутній 
поділ на загальну й особливу частину, який характерний 
кодифікованому законодавству. До вад p.w.p. також часто 
зараховують відсутність урегулювання випадків запобігання 
недобросовісної конкуренції, відсутність такого об’єкта, як ноу-
хау, фірмових назв, які залишились у сфері регуляції Цивільного 
кодексу та кодексу торговельних товариств (kodeks spółek 
handlowych) [10, c. 23–24]. Відсутність фірмових найменувань у 
p.w.p. − певний відступ від традиції, започаткованої Паризькою 
конвенцією. 

Вважаємо, що прийняття ідеї регулювання відносин проми-
слової власності комплексним нормативним актом звільнило 
законодавця Польщі від створення багато в чому надуманих 
схем викладу норм про охорону комерційних позначень у 
систематизованому кодексі й від потреби пристосовувати нові 
інститути права під старі конструкції, що не завжди сумісні з 
їхньою правовою природою. У питанні комерційних позначень 
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цей підхід корисний також і тим, що дає змогу викласти в 
одному нормативному акті норми, які належать і до приватного, 
і до публічного права. 

У зв’язку зі вступом Республіки Польща до Європейського 
Союзу серйозних змін зазнала система цивільного законодав-
ства про географічні зазначення. Виключна їх охорона нормами 
p.w.p. з 2004 року закінчилась. Так, у ч. 3 арт. 174 p.w.p. вказано, 
що цей нормативний акт не застосовується до зазначень товарів 
сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів, які 
охороняються безпосередньо актами ЄС (Регламент № 510/2006), 
зазначень спиртних напоїв (Регламент № 110/2008). У зв’язку з 
тим, що забезпечення охорони цих зазначень тісно пов’язане зі 
створенням у національному законодавстві передумов для їх 
реєстрації у ЄС, забезпечення охорони на національному рівні 
вказаних зазначень, які були подані на реєстрацію в органи ЄС, 
але ще не зареєстровані, у польській системі законодавства 
стали здійснювати окремі закони: щодо зазначень сільсько-
господарських продуктів, продовольчих товарів і про традиційні 
продукти [75] та спиртних напоїв [76].  

Отже, Польща й Україна взяли за основу різні підходи щодо 
способів закріплення в законодавстві норм про торговельні 
марки (товарні знаки). Україна пішла шляхом більшості держав 
СНД та включила норми про торговельні марки зокрема й 
інтелектуальну власність загалом у Цивільний кодекс. Поряд із 
цим залишила регулювання цього об’єкта спеціальними законо-
давчими актами. Республіка Польща обрала західноєвропей-
ський зразок роботи над національним законодавством, якому 
притаманна охорона відносин інтелектуальної власності окре-
мими законодавчими актами, минаючи Цивільний кодекс. 

Зазначимо, що такий спосіб упорядкування законодавства 
про інтелектуальну власність в Україні з практичної площини не 
зовсім вдалий. Зважаючи на те, що Україні доводиться й дове-
деться в подальшому адаптовувати своє законодавство до норм 
ЄС, закріплення в кодифікованому акті положень про право 
інтелектуальної власності з одночасним існуванням Законів 
«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» і «Про 
охорону прав на зазначення походження товарів» призведе до 
ще більшої розпорошеності законодавчого регулювання.  



 

44 

Розділ 2 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА 
ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК 

В УКРАЇНІ Й ПОЛЬЩІ 
 

2.1. Передумови цивільно-правової охорони 
торговельних марок в Україні й Польщі 
 

Порівнюючи правову охорону торговельних марок в Украї-

ні й Республіці Польща, потрібно зазначити, що вітчизняні вчені 

її суть зводять до забезпечення організаційно-правового режиму 

правомірного використання об’єкта права інтелектуальної влас-

ності. Саму її в об’єктивному розумінні визначають як сукуп-

ність правових норм, що регулюють суспільні відносини в про-

цесі створення та використання відповідних результатів творчої 

діяльності особи, а в суб’єктивному – як комплекс належних 

особі майнових та немайнових прав на ці результати [77, c. 489].  

Загалом можна говорити про дві основні системи цивільно-

правової охорони прав на торговельні марки – право інтелекту-

альної власності та право захисту від недобросовісної конкурен-

ції. Кожна з них виконує свої особливі завдання. Право інтелек-

туальної власності розглядає торговельну марку як об’єкт ци-

вільного права, інтелектуальну власність відповідного суб’єкта, 

створює систему захисту його майнових прав та інтересів 

стосовно неї, можливості отримання зисків від використання 

цього комерційного позначення (наприклад інститут ліцензії). 

Право захисту від недобросовісної конкуренції відносить це 

комерційне позначення до елементу ринкової конкуренції, 

порушення прав на який може завдавати шкоди економічному 

благополуччю виробників і споживачів. Погоджуємося з дум-

кою С. В. Усольцевої, що захист від недобросовісної конкурен-

ції потрібно розглядати як інститут комплексного конкурент-

ного права, що становить собою самостійне соціально-економіч-

не та правове явище, яке є одним із правових засобів захисту 

об’єктів інтелектуальної власності [78, c. 77].  
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Віднесення права про захист від недобросовісної конку-

ренції до систем цивільно-правової охорони товарних знаків у 

польській літературі не викликає жодних заперечень [79]. Вод-

ночас в Україні, у зв’язку з дією Господарського кодексу [80], 

глава 3 якого містить норми щодо запобігання недобросовісної 

конкуренції у сфері господарювання, виникає питання про 

належність цих норм до цивільно-правової чи господарсько-

правової сфери. Погоджуємося з думкою, що сферою дії закону 

про захист від недобросовісної конкуренції України є і 

господарські, і цивільно-правові відносини, оскільки він спря-

мований, згідно з преамбулою, на захист не тільки суб’єктів 

господарювання від актів недобросовісної конкуренції, а й 

споживачів [81, c. 104].  

Цивільний кодекс України безпосередньо не називає під-

став надання правової охорони торговельній марці. У ч. 1 ст. 494 

ЦК України йдеться лише про те, що набуття права інтелек-

туальної власності на торговельну марку засвідчується свідоц-

твом, умови та порядок видачі якого встановлюються Законом 

України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».  

У ст. 496 ЦК України зазначено, що строк чинності прав на 

торговельну марку починається з дати, наступної за датою 

подання заявки на реєстрацію торговельної марки в установле-

ному законом порядку, якщо цим самим законом не передба-

чено інше. Очевидний у цьому разі висновок про те, що виник-

нення правової охорони торговельної марки залежить від факту 

її реєстрації.  

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну 

марку може здійснюватися також іншими способами. У ч. 3 

ст. 494 ЦК України передбачено, що стосовно торговельних 

марок, які отримали міжнародну реєстрацію або визнані добре 

відомими, не потребується проходження процедури їх націо-

нальної реєстрації. А у ст. 500 ідеться про право попереднього 

користувача торговельної марки, відповідно до якої «особа 

може набути права безоплатно використовувати торговельну 

марку за умови, що до дати подання заявки або дати заявлення 

пріоритету на цю торговельну марку іншою особою добросо-

вісно використовувала торговельну марку на території України 
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або здійснила значну та серйозну підготовку до такого вико-

ристання».  

У вітчизняній юридичній літературі на основі аналізу норм 

вітчизняного законодавства, а також міжнародних договорів, 

ратифікованих Україною, окремі автори виділяють систему 

підстав (передумов) надання правової охорони торговельній 

марці, до якої пропонують відносити: 

1) реєстраційні процедури (національна реєстрація, міжна-

родна реєстрація за Мадридською угодою, реєстрація торго-

вельної марки Європейського Союзу, право пріоритету);  

2) право попереднього користувача; 

3) факт загальновідомості позначення відповідно до ст. 6 bis 

Паризької конвенції про право промислової власності [82, c. 38].  

Загалом можна погодитись із запропонованою систематиза-

цією, однак, говорячи про передумови надання торговельній 

марці цивільно-правової охорони, на нашу думку, крім наведе-

них вище, можна розглянути також її фактичне використання 

(без реєстрації, визнання добре відомою чи встановлення права 

попереднього користування). Л. Д. Романадзе висловлює думку, 

що торговельна марка може існувати або як правова категорія (у 

разі, якщо отримує правову охорону) або ж як певна соціальна 

реальність, що не користується правовою охороною, але, тим не 

менше, виконує свою безпосередню функцію – розрізняє товари 

та послуги на ринку [83, c. 437]. З наведеним поглядом повністю 

погодитися не можна, адже правової охорони потребують також 

ті позначення, які фактично виконують функцію торговельної 

марки, але через різні причини на реєстрацію не заявляються, 

що особливо актуально для нашої держави у зв’язку із часто 

несправедливо ускладненою, тривалою і бюрократизованою 

процедурою реєстрації знаків для товарів та послуг. 

На нашу думку, передумови цивільно-правової охорони 

торговельних марок не повинні зводитися лише до умов надання 

права інтелектуальної власності на позначення в повному чи 

обмеженому (як у разі права попереднього користувача) обсязі. 

У зв’язку із цим ми вважаємо справедливим висновок Я. Коча-

новського про те, що товарний знак є самостійним нематеріаль-

ним благом, а тому під час характеристики правової охорони 



 

47 

цього об’єкта потрібно розмежувати його як просто немате-

ріальний об’єкт та як об’єкт права інтелектуальної власнос-

ті [84, c. 92]. 

Потрібно зазначити, що навіть у європейських країнах у 

світлі лібералізації передумов надання правової охорони, що 

проявилась у щораз більшій кількості реєстрації «слабких», – 

тобто без достатньої дистинктивності позначень, звуженні 

сфери використання товарних знаків господарським оборотом, 

створенні механізмів для реального використання позначень 

суб’єктами, а не перетворення їх у рантьє-ліцензіатів, застере-

жено можливість охорони незареєстрованих позначень на 

підставі законодавства про захист від недобросовісної конкурен-

ції [10, с. 341]. Ця сфера містить охоронні, а не регулятивні 

норми, забезпечуючи суб’єктові комерційної діяльності 

можливість послуговуватися захистом від актів недобросовісної 

конкуренції інших осіб, що забажали б скористатися його 

незареєстрованим товарним знаком, не передбачаючи за ними 

якихось майнових виключних прав, що давало б змогу пере-

творити його позначення у власність. При цьому такі позна-

чення широко охороняються деліктними нормами цивільного 

права, що розглянемо докладніше в подальшому, характеризу-

ючи порядок відшкодування шкоди, завдані внаслідок незакон-

ного використання товарного знака в Республіці Польща.  

Найбільшою увагою уніфікаційної правової політики ЄС 

закономірно користуються ті позначення, щодо яких набувають-

ся виключні права і які у зв’язку із цим перетворюються на 

об’єкти права інтелектуальної власності. І в Україні, і в Польщі 

реєстрація, що здійснюється в адміністративному порядку, − 

основний спосіб виникнення правової охорони на торговельну 

марку, на порівнянні особливостей передумов якої потрібно 

звернути увагу.  

На відміну від положень ЦК України про винаходи, корисні 

моделі та промислові зразки, де в ст. 459–461 названо перед-

умови первісного набуття права інтелектуальної власності на 

них (новизна, винахідницький рівень і промислова придатність 

для винаходу, новизна та промислова придатність для корисної 

моделі, новизна для промислового зразка), щодо торговельної 



 

48 

марки чогось подібного не передбачено. Про жодні передумови 

набуття права інтелектуальної власності на торговельні марки в 

ЦК України не йдеться. 

Польський законодавець у арт. 24 та 25 p.w.p. встановлює 

умови новизни для винаходів, стосовно промислового зразка – у 

арт. 102, однак якихось подібних критеріїв щодо товарного 

знака не наводить. 

Як доречно вказує О. А. Городов, законодавство не форму-

лює критеріїв охороноздатності торговельної марки, як і не 

визначає підстав її реєстрації в позитивній формі, але встанов-

лює абсолютні та інші підстави для відмови в реєстрації заяв-

леного позначення. Це може пояснюватись передовсім широким 

переліком таких вимог, які, зазвичай, не можна згрупувати в 

чіткі критерії, а тому й відобразити в такому систематизованому 

акті, як кодекс [85, c. 92]. Указані передумови, щоправда, знову 

ж без будь-якої чіткої системи, передбачено в спеціалізованому 

законодавстві про знаки для товарів і послуг України та 

польському p.w.p. Ці передумови, як зазначив згаданий вище 

автор, виконують щодо товарних знаків ту саму функцію, що й 

критерії патентоздатності для винаходу – «відфільтровують» 

позначення, які не можуть достатнім чином індивідуалізувати 

товари та послуги [85, c. 94].  

Потрібно вказати, що за аналогією з критеріями набуття 

права інтелектуальної власності на винахід, промисловий зразок 

чи корисну модель, щодо торговельної марки низка дослідників 

пропонує виділяти такий критерій, як новизна.  

Так, С. П. Гришаєв указує, що в законі безпосередньо не 

названо ознаки товарного знака, однак через тлумачення його 

норм можна прийти до висновку, що сутність новизни полягає в 

тому, що подане на реєстрацію позначення не повинне бути 

подібним до знаків, зареєстрованих раніше або заявлених для 

маркування виробів подібного роду [86, c. 173].  

На думку А. П. Рабця, новими позначеннями можуть 

уважатися лише ті, які не тотожні або подібні до можливості 

змішування: із зареєстрованими товарними знаками, зі знаками, 

визнаними в установленому порядку, добре відомими або з 

найменуваннями місць походження товарів [87, c. 51].  
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Новизна торговельної марки, на нашу думку, не зовсім 

удалий критерій її охороноздатності, адже відомо, що можна 

зареєструвати ідентичне позначення для неоднорідних, різних 

товарів. У такому разі вже йтиметься про новизну свідоцтва, а 

не самої торговельної марки. Доцільно було б розглядати охо-

роноздатність цього позначення як сукупність умов, що 

поділяються на абсолютні й відносні. Абсолютні підстави для 

відмови в наданні правової охорони – це ті, що дають змогу без 

порівняння з іншими об’єктами оцінити сутність заявленого на 

реєстрацію позначення, його здатність виконувати функції тор-

говельної марки, зокрема основну функцію – індивідуалізуючу, 

відносні – ті, що унеможливлюють конфлікт між знаком, пода-

ним на реєстрацію й зареєстрованим позначенням, географічним 

зазначенням походження товару, добре відомим знаком [88, c. 84]. 

Ані вітчизняне, ані польське законодавство не використовує 

поняття абсолютних і відносних підстав відмови в реєстрації 

торговельної марки чи товарного знака − відповідно. У правовій 

доктрині України й Польщі вони існують як збірні назви для 

критеріїв, які беруть до уваги під час розв’язання питання про 

реєстрацію позначення для товарів і послуг. В Україні абсо-

лютні підстави перелічено в ч. 1 та 2 ст. 6 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів та послуг». Відносні підстави 

викладено в п. 3 та 4 ст. 6 цього нормативного акта. Польський 

законодавець передбачив абсолютні перешкоди для набуття 

охоронного права на товарний знак у арт. 129–131 p.w.p., від-

носні – арт. 132. 

Істотні зміни, що відбулися в польському законодавстві про 

товарні знаки, більшою мірою пов’язані з імплементацією ряду 

норм Співтовариства щодо передумов їх реєстрації, передовсім 

вимог Директиви № 89/104/ЄЕС. У зв’язку із цим постає 

потреба їх розгляду.  

Перша така передумова, на характеристиці якої варто 

зупинитися, дістала в польській юридичній науці, судовій й 

адміністративній практиці назву здатність розрізнення товар-

ного знака (або абстрактна розрізняльна здатність). В Україні 

цієї передумови не передбачено, що, на нашу думку, зумовлює 

потребу її аналізу та вивчення для подальшої роботи над 
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національним законодавством у напрямі його гармонізації зі 

стандартами Європейського Співтовариства.  

У польській юридичній літературі зазначено, що здатність 

розрізнення − абстрактна властивість позначення, взятого окре-

мо від будь-якого товару чи послуги, знака як такого [89, c. 33].  

Наявність передумови здатності розрізнення торговельної 

марки дасть змогу оцінити, наскільки позначення безпосередньо, 

як знак або символ, може бути придатним для розрізнення товарів 

(послуг). Як зауважує А. Кур, у Директиві № 89/104/ЄЕС зга-

дано розрізняльну здатність торговельної марки двічі та щоразу 

в різному значенні. Про розрізняльну здатність, як про її 

абстрактну властивість, ідеться у визначенні торговельної марки 

(ст. 2), а як про конкретну щодо конкретних товарів (послуг) – у 

ст. 3 [90, с.177].  

Ми змушені констатувати, що і на доктринальному рівні, і у 

законодавстві України це розмежування відсутнє, згадані по-

няття змішуються, що є, на нашу думку, не виправданим.  

Для прикладу: у досить відомому в середовищі польських 

фахівців із права інтелектуальної власності рішенні Вищого 

адміністративного суду Польщі у справі товарного знака 

«Supermarket», що ґрунтувалося на нині вже не чинному законі 

про товарні знаки Республіки Польща, ці дві категорії було чітко 

розмежовано. Справа розглядалась у порядку касації, і вищий 

спеціалізований суд указував на недоліки застосування норм 

права апеляційною інстанцією. У рішенні було наголошено, що 

абстрактна розрізняльна здатність має оцінюватись у відриві від 

товарів і послуг, які позначає знак, лише стосовно знака як 

такого. Наявність абстрактної розрізняльної здатності зокрема 

означає, що знак має бути наділеним можливістю легко й 

доступно, без зайвих інтелектуальних зусиль, сприйматись та 

запам’ятовуватись споживачами. Інакше кажучи, він повинен 

мати здатність виступати носієм інформації, яка вказує на 

виробника, а тому сприйматися ними однозначно (цілісно) й не 

виступати при цьому складовою частиною товару (мати 

самодостатність). Лише наявність таких властивостей дасть 

змогу пересічним споживачам у подальшому сприймати позна-

чений таким знаком конкретний товар і правильно асоціювати 
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його з виробником, лише тоді можна буде визначити, чи знак не 

вказує виключно на вид товару, його якість, призначення, тобто 

чи він має розрізняльну здатність, тільки, щоправда, уже кон-

кретну [91].  

Абстрактну розрізняльну здатність суд виводив винятково з 

визначення товарного знака в арт. 4 закону про товарні знаки 

Польщі, відповідно до якого товарним знаком може бути 

позначення, яке придатне для розрізнення товарів та послуг 

одного підприємства від товарів та послуг інших підпри-

ємств [92]. Така його «придатність», як випливало з наведених 

вище роз’яснень польського суду, і розуміється як здатність 

розрізнення. Але при цьому потреба наявності абстрактної 

розрізняльної здатності не значилась у переліку умов реєстрації 

товарного знака, наведених в арт. 7–9 закону, що не сприяло 

однозначності її застосування в судовій практиці.  

Ситуація змінилася лише після прийняття 30 червня 2000 року 

нового закону «Право промислової власності». Адаптуючи 

національне законодавство до вимог Директиви № 89/104/ЄЕС, 

польський законодавець увів передбачену в ній норму про 

недопустимість надання правової охорони позначенням, що не 

можуть бути товарними знаками (п. «а» ч. 1 ст. 3 Директиви), у 

новий нормативний акт. У результаті ч. 1 арт. 129 p.w.p. була 

викладена в такій редакції: 

Охоронне право не надається на позначення, які: 

1) не можуть бути товарним знаком; 

2) не мають достатньої розрізняльної здатності (…). 

Пункт 1 цієї частини статті власне і став закріпленням 

вимоги здатності розрізнення в переліку умов реєстрації позна-

чення. Ця умова виконується лише в разі відповідності заявле-

ного позначення критеріям, наведеним у визначенні товарного 

знака. Відповідно до вимог Директиви № 89/104/ЄЕС було 

також новелізоване й саме визначення товарного знака. У ч. 1 

арт. 120 зазначено, що «товарним знаком може бути будь-яке 

позначення, яке можна представити в графічний спосіб, за 

умови, якщо воно придатне для розрізнення в обороті товарів 

одного підприємства від товарів іншого підприємства» (наве-
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дене відповідно до п. 1 ч. 3 цього ж артикулу стосується також і 

послуг). 

Ця дефініція дала підстави включити в перелік умов здат-

ності розрізнення товарного знака, поряд з уже традиційними 

однозначністю й самодостатністю, виробленими наукою та 

судовою практикою, ще й нову, – потребу його графічного 

представлення. У разі їх відсутності Патентне відомство Рес-

публіки Польща відмовляє в реєстрації позначення на підставі 

п. 1. ч. 1 арт. 129 p.w.p.  

Усі вказані передумови надання правової охорони товарно-

му знаку, об’єднанні назвою «здатність розрізнення», потрібно 

охарактеризувати докладніше.  

Однозначність (польс. jednolitość) позначення − умова охо-

роноздатності, введена в польське законодавство та практику 

для того, аби правову охорону отримували лише ті товарні 

знаки, які сприймають і запам’ятовують споживачі товарів та 

послуг через «єдиний акт пізнання». Причому таке сприйняття 

має відбуватися через власне сам знак, незалежно від товару 

(послуги), які він позначає. Позначення як таке має бути 

наділене достатніми властивостями, аби відбитися в пам’яті 

споживача, сприйматися ним однозначно, без додаткових роз-

мірковувань, аналізу, інакше кажучи, закарбуватися в його 

свідомості. 

Така вимога досить часто стає перешкодою для реєстрації 

надто складних, комбінованих, або надто простих, «примітив-

них», позначень. Практика показує, що є ціла низка позначень, 

які не можуть відбиватись у пам’яті, що виключає їх можливість 

безпосередньо виконувати функції товарного знака. У європей-

ських країнах набула поширення практика подання на реєстра-

цію як торговельних марок китайських ієрогліфів, що часто 

призводило до відмов патентних відомств із тих підстав, що 

заявлене позначення в подальшому буде складно сприйняти 

споживачам, а тому відсутня гарантія, що за потреби повторно 

віднайти це позначення, вони його безпомилково розпіна-

ють [10, с. 131].  

Трапляються також інші крайнощі – подання на реєстрацію 

одиничної літери, що, навпаки, значно спрощує сприйняття 
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позначення, створюючи внаслідок цього проблему його іденти-

фікації швидше як елементу з напису упаковки товару, а не 

власне товарного знака. Відомство гармонізації внутрішнього 

ринку ЄС виробив свою практику із цього питання на прикладі 

реєстрації торговельної марки Європейського Союзу. Так, часто 

відмовляють реєструвати позначення, представлені одиничними 

літерами, виконані звичайним шрифтом, незалежно навіть від їх 

кольору (наприклад, літера «I» блакитного кольору, буква «K» в 

окружності) [10, с. 132]. Водночас наявність оригінального 

написання літери, використання стилізованого шрифту проблем 

у реєстрації не створює. 

Проблемою є також сприйняття з боку споживачів кольору 

без окреслених меж (кольору як такого, – per se; двох кольорів) 

як товарного знака. Реєстрація такого типу позначень має низку 

і практичних, і теоретичних проблем, які неодноразово розгля-

дались у польській юридичній літературі. Вище ми наводили 

розмірковування з приводу одиничних літер, оригінальність на-

писання яких дає змогу споживачам правильно ідентифікувати 

ці позначення як торговельні марки. Та цей підхід за аналогією 

щодо кольору використовувати неможливо. В. Влодарчик зазна-

чає, що як товарні знаки можуть реєструватися тільки кольори, 

обмежені відповідною формою, утілені в певному об’єкті (на-

приклад геометричній фігурі). Колір per se існує лише як ідея, а 

людиною (у разі товарних знаків – споживачем) він може сприй-

матися лише в конкретній уречевленій формі, яка має відповідні 

просторові рамки [93]. Е. Новінська звертає увагу на цю особли-

вість, зазначаючи, що колір, який не обмежується певними рам-

ками, фактично недоступний для сприйняття з боку споживачів, 

оскільки його запам’ятовування і відтворення в уяві як товар-

ного знака неможливе. Дослідниця зазначає, що колір, звичайно, 

може викликати певні емоції, відчуття в тих, хто його сприймає, 

а отже, якимось чином відбитись у пам’яті, однак, зважаючи на 

часте використання кольорів у ринковій сфері (реклама, марке-

тинг, декор), асоціювати його з конкретним виробником буде 

практично неможливо [94, с. 269–270]. Його можна сприймати 

лише в поєднанні з товарами, а не окремо як потенційне позна-

чення, що може бути використане. Вторинна розрізняльна здат-
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ність (набута внаслідок фактичного використання знака) не може 

бути набута стосовно позначення як такого, без віднесення його 

до конкретних товарів. Це викликає певну проблему під час реє-

страції таких товарних знаків, адже якщо в позначення виключа-

ється наявність здатності розрізнення, то й розрізняльної здат-

ності він мати не може, і навіть набуття вторинної розрізняльної 

здатності не може бути підставою для реєстрації [95, c. 82].  

Наводяться також аргументи, що кількість кольорів, які 

здатен сприймати людський зір, обмежена, а тому їх реєстрація 

як товарних знаків призведе до їх монополізації з боку окремих 

виробників. Такі кольори, отже, мають перебувати у сфері пуб-

лічного домену й вільно, без усіляких монополій у вигляді 

виключного права, використовуватись для позначення това-

рів [96, c. 8].  

Однак склалося так, що і загальноєвропейська, і польська 

практика все ж допускає реєстрацію кольору per se як торго-

вельної марки в разі набуття ним вторинної розрізняльної 

здатності – тобто властивості внаслідок його вживання для 

маркування конкретних товарів бути вже відомою споживачам. 

Для підтвердження цього повинні наводитися відповідні опиту-

вання громадської думки, торговельна документація чи доку-

ментація, пов’язана з промоцією цього кольору.  

В Україні реєструються одиничні кольори як торговельні 

марки, і переважно не виникають проблеми [97, c. 149]. У Поль-

щі одиничний колір як товарний знак уперше був зареєстрова-

ний у 1999 році. Декілька років тривав спір між компанією Kraft 

Jacobs Suchard, що випускала шоколад Мілка, і конкуруючою 

фірмою Stollwerck, яка виготовляла шоколад Alpen Gold. Вона 

була прецедентом для Польщі. Патентне відомство зареєстру-

вало ліловий колір як товарний знак із підстав, що він уживаєть-

ся «Мілкою» кількадесят років і набув внаслідок цього вторин-

ної розрізняльної здатності, підтвердженням чому той факт, що 

споживачі стабільно асоціювали ліловий колір з продукцією 

«Мілки» [98]. 

Самодостатність (польс. samoistność) позначення, яку також 

відносять до умов наявності в товарного знака здатності 

розрізнення, у польській судовій та адміністративній практиці 
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розуміють передовсім як таку, що повинна виключати випадки, 

коли позначення могло б монополізувати технічні й функціо-

нальні властивості товару. Наявність самодостатності означає, 

що позначення не може бути самим товаром, тобто складатися 

винятково з його форми, яка має функціональне призначення. 

Так, можуть траплятися, зокрема, ситуації, коли на реєстрацію 

як торговельні марки заявляються функціональні форми вина-

ходів, на які припинено дію патентних прав [95, c. 75]. Існуван-

ня вимоги самодостатності має виключати можливість надання 

їм правової охорони. Самодостатність розуміється в польському 

праві не як відокремленість товару від товарного знака, а як їхня 

функціональна незалежність одне від одного: виріб повинен 

виконувати ті завдання, які передбачалися під час його створен-

ня, а знак повинен інформувати про виробника. Будь-якому 

потенційному покупцеві або іншій особі ці відмінності мають 

бути помітні.  

Графічне представлення позначення у європейській юри-

дичній доктрині традиційно розуміється як його здатність пере-

даватись на письмі чи бути накресленим [99, c. 69]. На потребу 

введення у вітчизняне законодавство цієї умови охороноздат-

ності вказують окремі фахівці у сфері інтелектуальної власнос-

ті [100, c. 7]. На нашу думку, ця умова, як вимога права ЄС, 

мусить бути втілена до національного законодавства, тим більше, 

що в огляді стану адаптації законодавства України до acquis 

communautaire Державним департаментом із питань адаптації 

законодавства Міністерства юстиції України за 2007 рік наголо-

шувалось, що доцільним було б розглянути можливість звуження 

законодавства України щодо представлення торговельної марки 

лише в графічній формі, як це прийнято в ЄС [101, c. 133].  

Потрібно вказати, що у вітчизняній літературі питання 

графічного представлення торговельної марки обійшли увагою. 

Відсутнє його визначення, переліку функцій, які ця вимога 

виконує, огляду загальноєвропейської практики її реалізації, без 

яких процес адаптації нашого законодавства про торговельні 

марки до європейських стандартів важко уявити. Упровадження 

подібних вимог міжнародного акта «всліпу», зрозуміло, далеко 

не найкращий спосіб роботи над національним правом.  
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Введення вимоги графічного представлення в польське 

національне законодавство породило значну кількість міркувань 

над її роллю та призначенням у правовій охороні товарних знаків. 

Як указує Ю. Мордвілко-Осайда, вимога графічного представ-

лення не випливає безпосередньо із сутності товарного знака, як 

це, наприклад, має місце з однозначністю та самодостатністю 

позначення, а являє собою певний технічний момент, що став 

самостійною передумовою набуття виключного права [10, c. 100]. 

Незважаючи на свій технічний характер, вона виконує 

надзвичайно важливу роль в охороні цих об’єктів права проми-

слової власності в Республіці Польща. Пояснити це можна 

наступним.  

Розв’язуючи питання надання правової охорони будь-якому 

позначенню, потрібно чітко осягнути предмет цієї самої охоро-

ни й надати заявникові виключне право на нього. Це право, як 

відомо, уже не допускає можливості третім особам без згоди 

його суб’єкта серед іншого використовувати ідентичне чи 

подібне до зареєстрованого позначення щодо тих самих або 

подібних товарів і послуг. Представлення для реєстрації, напри-

клад, дотикових чи запахових торговельних марок, зважаючи на 

їхню фізичну природу, може викликати певні труднощі. 

Подання малюнка чи креслення, як це можна зробити в разі 

словесно-зображувальних чи об’ємних тривимірних позначень, 

щодо перших неможливе. Оскільки торговельна марка повинна 

бути відокремлена від товару, який позначає, тому подання, 

наприклад, заявки на реєстрацію запахового позначення разом із 

фізичним предметом – товаром, на який цей запах нанесено, 

неправильне. Передача ж у графічний спосіб дає змогу індиві-

дуалізувати торговельну марку, відокремити її від товару. 

Наявність чіткого опису дозволяє також визначити межі ви-

ключного права на це позначення.  

Графічне представлення в разі таких позначень є нічим 

іншим, як описом, «схемою» торговельної марки, що подається 

в орган реєстрації, натомість до споживачів товарів і послуг 

вона надходить уже «готовим продуктом» – запахом або звуком, 

що маркує відповідний товар. Причому цей опис не лише 

індивідуалізує позначення, що подається для реєстрації в па-
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тентне відомство, даючи змогу визначити межі виключного 

права на нього, але й через реєстр торговельних марок доводить 

до відома всіх зацікавлених осіб інформацію про нього. 

Вважали, що графічне представлення, а саме представлення 

за допомогою ліній і фігур дає змогу це зробити найбільш повно 

та зрозуміло, що може бути пов’язано із часом прийняття 

Директиви – 1988 роком, коли тогочасні технічні можливості не 

давали змоги подати заявку на звукове позначення навіть в 

електронному форматі mp3. Подання запису на аудіокасеті 

створювало б певні технічні труднощі в ознайомленні з реєстром, 

його веденням, тому навіть щодо звуків вимагалося їх пред-

ставлення у формі нотного запису [102].  

Потрібно зазначити, що вимога графічного представлення 

часто створює труднощі для реєстрації деяких «нетрадиційних» 

торговельних марок або ж узагалі її унеможливлює (що буде 

проілюстровано далі в тексті на прикладі рішень органів Спів-

товариства). Тому деякі автори пропонують розглядати його не 

лише як подачу власне графічного опису позначення, а як 

використання всіх доступних сучасних технічних можливостей 

його представлення в Патентному відомстві [103, c. 54].  

Практика органів ЄС у питанні засобів графічного пред-

ставлення торговельних марок не однозначна. Оскільки норма 

про графічне представлення включена в польське законодавство 

з Директиви ЄС про торговельні марки, це питання неможливо 

розглянути у відриві від практики органів ЄС з її тлумачення та 

застосування. Суди країн-членів ЄС можуть звертатися за 

роз’ясненнями з питань тлумачення права Співтовариства до 

Європейського суду справедливості (після вступу країни до ЄС 

його правовий режим стає складником національного режиму 

країни-члена. Унаслідок приєднання первинне й вторинне право 

ЄС стає національним правом, зберігаючи, однак, при цьому 

певну автономію, що проявляється в можливості органів ЄС 

контролювати правильність і однозначність його застосування) 

[104, c. 6].  

Свого роду антологічним для розуміння вимоги графічного 

представлення є рішення ЄСС у справі Sieckamann (за звернен-

ням німецького суду) [105]. Воно вплинуло на всю подальшу 
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практику суду ЄС у цьому питанні, а також національних судів 

країн-членів ЄС, у т. ч. й Польщі.  

Справа стосувалася запахового товарного знака. У заявці на 

реєстрацію до німецького патентного відомства вимога графіч-

ного представлення була виконана через подання письмового 

опису, в якому заявлений запах описувався як «бальзамічно-

фруктовий із делікатною нотою цинамону». До справи долу-

чався інший графічний опис запаху – уже не за допомогою слів, 

а у вигляді хімічної формули. Поряд із цим до заявки було 

долучено ще й корок із цим запахом у відповідному контейнері.  

Незважаючи на таку кількість варіантів представлення по-

значення, ЄСС не вважав, що воно достатнім чином індивідуалі-

зоване, визначене як таке. Було зазначено, що графічне пред-

ставлення мусить відповідати критеріям ясності, конкретності, 

повноти, зрозумілості, легкодоступності, тривалості й об’єктив-

ності представлення, щоб повною мірою визначити предмет 

охорони, а ці вимоги заявником не були виконані. Опис запаху 

визнано недостатнім у зв’язку з тим, що, як уважав ЄСС, за-

явник мав би пояснити, що означає «бальзамічний» запах, а що 

«фруктовий», що таке «делікатна нота цинамону». Суд при цьому 

зауважив, що навіть наявність докладного опису не змінила б 

суті справи, адже він все одно не був би чітким і ніхто без сум-

ніву не визначив би, про який конкретно запах ідеться. Хімічна 

формула представляє не сам запах, а субстанцію, речовину як 

таку. Крім того, є незначна кількість осіб, у яких запис елемен-

тів формули може викликати асоціації із запахом, який вони у 

своєму поєднанні створюють. Запах у контейнері нестійкий і 

нетривалий, що також становить перешкоду для реєстрації.  

Резюмуючи, суд виділив два чітких критерії, які мають бути 

присутніми при графічному представленні торговельної марки: 

по-перше, має бути чітко, зрозуміло й конкретно визначений 

об’єкт, на володіння яким надається виключне право, по-друге, 

це графічне представлення має бути доступним для сприйняття 

особами, що зацікавлені в ознайомленні з реєстром торговель-

них марок, інакше кажучи, для підприємців і споживачів. 

Коментуючи це рішення, польська дослідниця У. Промін-

ська зауважує, що суд не вказав на допустимість лише графіч-
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ного опису знака як єдиної можливої форми виконання вимоги 

графічного представлення, допускаючи можливість використан-

ня інших, за умови виконання ними вказаних у рішенні кри-

теріїв [94, c. 263].  

Цікавою є справа Shield Mark [102], розглянута тим самим 

Судом, де розглядалася можливість реєстрації звукового позна-

чення у вигляді фрагменту твору Бетховена «Für Elise», пода-

ного у формі запису секвенції нот у формі літер, а не на нотному 

стані, без будь-яких інших записів, наступним чином: «mi, dis, 

mi, dis, mi, si, re, do, la», а також співу півня, що був записаний у 

вигляді ономатопії: «Kukelekuuuuu». Запис у вигляді буквеного 

запису нот Суд визнав таким, що не є достатньо однозначним, 

зрозумілим і самодостатнім. Такий запис не дає можливості 

відобразити довготу тривання окремих звуків, пауз чи інстру-

ментів. Зрозумілим графічним представленням Суд визнав лише 

запис мелодії на нотному стані за допомогою нот. Так само 

визнано неоднозначним, позбавленим зрозумілості й об’єктив-

ності запис співу півня за допомогою ономатопії. Ономатопія не 

є достатньою мірою однозначною, містить небагато даних про 

звук, створює передумови для різних інтерпретацій мелодії. 

Зрештою, резюмуючи, Суд повторив традиційний підхід у розу-

мінні графічного представлення торговельної марки – позначен-

ня, яке не можна осягнути візуально, може бути торговельною 

маркою за умови його представлення в графічній формі, зокрема 

за допомогою фігур, ліній чи письмових знаків. 

Щоправда, і така форма представлення не виключає мож-

ливість реєстрації найскладніших у цьому контексті позначень – 

запахових. Ю. Мордвілко-Осайда наводить приклад рішення 

Відомства гармонізації внутрішнього ринку ЄС (OHIM) у справі 

торговельної марки Співтовариства у вигляді запахового позна-

чення. Вимога графічного представлення була виконана через 

подання опису запаху, за яким він описувався як «свіжоскошена 

трава». На думку Відомства, такий опис відповідає всім наве-

деним у рішенні ЄСС критеріям, які ставились перед графічним 

представленням запаху в справі Sieckamann, а тому позначення 

було зареєстроване [10, c. 107]. Загалом жорсткість вимог щодо 

графічного представлення торговельної марки, продемонстро-
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вана ЄСС, змусила вдатися європейських законодавців і прак-

тиків до пошуків більш ліберальної моделі, що зрештою 

вилилось у внесенні змін в Регламент Комісії ЄС № 1041 від 

29 червня 2005 року у справі торговельної марки Європейського 

співтовариства [106], за яким подання на реєстрацію звукових 

позначень полегшується через можливість їх графічного пред-

ставлення в електронній формі. Зазначено, що електронну 

форму можна розуміти як долучення до заявки аудіофайлу зі 

звуком, який публікується в електронній базі позначень. Цей 

нормативний акт Співтовариства спонукав і польського законо-

давця гармонізувати норми свого національного законодавства 

відповідно до нових європейських стандартів у цьому питанні. 

У подальшому в арт. 141 p.w.p. було внесено впроваджено 

аналогічні норми.  

Отже, вимога графічного представлення все ще на сьогодні 

досить складна для виконання в країнах ЄС. Однак тенденція 

використання технічних засобів при виконанні вимоги графіч-

ного представлення вже намітилась. Наявні технічні можливості 

сучасного світу дають змогу представити для реєстрації з 

дотриманням усіх вимог графічного представлення зокрема й 

найскладніші в цьому контексті види торговельних марок – 

запахові.  

Варто зазначити, що в Україні діє принцип відкритого пере-

ліку позначень (ст. 492 ЦК України), що де-юре допускає 

можливість реєстрації будь-яких типів позначень. Вважаємо, що 

для його фактичної реалізації потрібне включення у законо-

давство України норми про графічне представлення. Так, у 

Правилах складання та розгляду заявки на реєстрацію знака для 

товарів та послуг передбачено (п. 2.1.20–2.1.25) для окремих 

типів позначень свій особливий спосіб представлення в заявці 

(наприклад, для звукових позначень це може бути запис на 

аудіокасеті, для об’ємних – його фотокопія), а отже не охоп-

люються усі можливі типи позначень (наприклад, зовсім не 

згадуються запахові, дотикові, смакові позначення) [58], що 

прямо суперечить згаданому вище принципу. Окрім того, 

п. 2.1.21 Правил навіть допускає можливість відмови в реєстра-

ції позначень, які технічно неможливо внести до Реєстру й 
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оприлюднити інформацію стосовно їх реєстрації, що створює, 

по суті, ще одну додаткову підставу для відмови, не передба-

чену Законом. Уведення норми про графічне представлення 

позначення в ЦК України й Закон України «Про охорону прав 

на знаки для товарів і послуг» дасть змогу цю проблему розв’я-

зати, оскільки вимога графічного представлення виступає уні-

версальною для будь-якого типу позначень і виконує при цьому 

три функції: 

1) індивідуалізуючу – дає змогу відокремити позначення від 

товару, який воно маркує (наприклад, запах, що супроводжує 

товар не можна подавати на реєстрацію із самим товаром, адже 

саме знак є об’єктом охорони. Те саме стосується й дотикових 

позначень); 

2) визначення меж виключного права – позначення, які не 

осягаються візуально, мають бути чітко вербалізовані, щоб 

визначити межі їх охорони; 

3) інформаційну – у Реєстрі знаків для товарів і послуг має 

бути доступно доведена інформація про зареєстроване позна-

чення для всіх осіб, зацікавлених в ознайомленні з ним. 

Тісно пов’язаною зі здатністю розрізнення в польському 

законодавстві є умова розрізняльної здатності (або конкретної 

розрізняльної здатності) товарного знака. В Україні поняття 

розрізняльна здатність не визначене, що призводить до різних 

підходів у його тлумаченні на доктринальному рівні. Закон 

«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» не наводить 

ані визначення цієї передумови охороноздатності, ані переліку її 

складників, зазначаючи лише в п. 1 ч. 2 ст. 6, що правова 

охорона не надається позначенням, які не мають достатньої 

розрізняльної здатності.  

«Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу 

свідоцтва України на знак для товарів і послуг» дещо конкрети-

зують це положення, відносячи до позбавлених розрізняльної 

здатності ті позначення, які складаються лише з однієї літери, 

цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають харак-

терного графічного виконання; реалістичні зображення товарів, 

якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення 

цих товарів; тривимірні об’єкти, форма яких обумовлена ви-



 

62 

ключно функціональним призначенням, якщо такий об’єкт 

заявляється як знак; загальновживані скорочення [58].  

Як зазначає Т. С. Демченко, вітчизняний законодавець 

використовує термін позначення, які не мають розрізняльної 

здатності лише стосовно однієї групи – позначень без від-

мітних ознак. Дослідниця зазначає, що загалом можна виділяти 

два підходи в розумінні розрізняльної здатності – вузький, від-

повідно до якого розрізняльна здатність відсутня в позначенні 

без відмітних ознак, і широкий – коли сюди відносять ще й опи-

сові позначення, загальновживані позначення товарів певного 

виду, а також загальновживані символи й терміни [107, c. 52–53]. 

Відповідно до вузького розуміння розрізняльної здатності, 

нею наділені лише ті позначення, що характеризуються певними 

відмітними рисами, оригінальністю. Їх розміщення на товарі 

повинне бути помітним споживачеві. Наприклад, не може 

отримати правової охорони позначення, яке виконано у формі 

борозни на підошві кросівки або певного візерунка, який не 

може бути сприйнятий як торговельна марка, а, скоріше, як 

елемент декору [10, с. 161].  

Те, що в законодавстві України існує лише вузький підхід 

до визначення розрізняльної здатності, може підтверджувати 

факт наявності в переліку умов охороноздатності знаків для 

товарів і послуг у ст. 6 згаданого вище Закону, поряд із власне 

розрізняльною здатністю, ще цілої низки близьких за своєю 

суттю передумов. Так, не надається охорона позначенням, які: 

а) загальновживані як позначення товарів певного виду;  

б) загальновживані символи й терміни;  

в) указують на вид, якість, кількість, властивості, склад, 

призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце й 

час їх виготовлення чи збуту;  

г) складаються лише з позначень, які є загальновживаними 

символами й термінами.  

Цікава позиція І. А. Кириченко, яка розглядає розрізняльну 

здатність у широкому розумінні. Дослідниця вважає, що всі 

перелічені вище підстави ніщо інше як випадками відсутності в 

позначенні саме розрізняльної здатності, а тому пропонує 

об’єднати їх в один пункт – відсутність достатньої розрізняльної 
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здатності [108, c. 51]. Ми не погоджуємося із цією думкою, 

оскільки наведений підхід вітчизняного законодавця – не 

результат власної законотворчості, а відтворення положень ст. 3 

Директиви № 89/104/ЄЕС. Названий акт вторинного права ЄС у 

п. «b» ч. 1 ст. 3 говорить про позначення, що позбавлені розріз-

няльного характеру, а в п. «c» окремо згадує описові позначення 

та загальновживані назви, які не можуть бути зареєстровані як 

торговельні марки.  

З’ясування співвідношення розрізняльної здатності з цими 

двома перешкодами, а також пояснення наведеного підходу 

європейського законодавця потрібно шукати насамперед в особ-

ливому характері останніх, який випливає з того, що їх основ-

ним завданням є забезпечення інтересів чинних та потенційних 

конкурентів у рамках доктрини need to keep free, покликаної 

унеможливити монополізацію видових назв товарів та описових 

позначень окремими виробниками. Водночас розрізняльна 

здатність слугує виключно інтересам споживачів, забезпечуючи 

їм можливість розпізнати бажаний товар [90, с. 160–161]. Так, 

якщо допустити ситуацію, коли видова назва товару (наприклад 

«квас») буде зареєстрована як торговельна марка, тоді власник 

свідоцтва отримає всі можливі правові (!) засоби забороняти 

конкурентам використовувати це словесне позначення на ети-

кетаках або упаковках товарів, що згодом призведе до стабіль-

ної асоціації позначення саме з його товарами, всупереч усім 

допустимим правилам ринкової конкуренції. Натомість реєстра-

ція позначення без розрізняльного характеру (без відмітних 

ознак) жодним чином не вплине на конкурентів, а лише при-

зведе до ситуації, коли воно не зможе виконувати функції 

власне торговельної марки.  

Цікавим тут видається підхід польського законодавця, що 

відніс описові й загальновживані позначення до позначень, які 

не мають розрізняльної здатності, але як окремі пункти. Відпо-

відно до ч. 2. арт. 129 p.w.p. охоронне право не надається товар-

ним знакам, які не мають достатніх розрізняльних ознак, а саме 

ті, що:  

1) не дають змоги розрізняти в обороті товари, для яких 

вони були зареєстровані; 
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2) складаються винятково з елементів, що вказують на 

вид товару, його походження, якість, кількість, вартість, при-

значення, спосіб виготовлення, склад, функції або придатність;  

3) увійшли до звичайної мови або є звичайно вживаними у 

визнаних і тривалих торговельних практиках. 

В арт. 130 указаного закону зазначено, що всі ці позначення 

можуть бути зареєстровані в разі набуття ними вторинної роз-

різняльної здатності. Цей момент відрізняє польське законо-

давство від загальноєвропейського, однак засадничо не вступає 

у суперечність із ним, оскільки всі ці моменти виділено в 

окремих пунктах ч. 2 арт. 129 p.w.p., а тому мають автономне 

значення, що відповідає ч. 1 ст. 3 Директиви про торговельні 

марки [95, с. 77].  

На нашу думку, такий підхід може бути використати вітчиз-

няний законодавець. Він дає змогу краще структурувати перед-

умови набуття правової охорони торговельними марками, що, 

зважаючи на їхню «розпорошеність» у Законі України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», вбачається необ-

хідним передовсім із погляду законодавчої техніки.  

На відміну від вітчизняного законодавства, при оцінці наяв-

ності в позначенні розрізняльної здатності в Польщі та інших 

країнах ЄС вирішальна позиція т. зв. пересічного споживача. 

Модель пересічного споживача, по суті, й виступає основною 

лінією розмежування здатності розрізнення, де знак як такий 

сам по собі має сприйматися невизначеним колом адресатів і 

розрізняльної здатності, за якої знак у поєднанні з конкретним 

товаром (послугою) сприймається спеціальною категорією спо-

живачів – пересічними споживачами. Ця теза знаходить, зокрема, 

підтвердження в глосарії термінів Європейського патентного 

відомства, де розрізняльна здатність визначається як умова 

охороноздатності торговельної марки, що надає можливість 

споживачам (курсив тут і далі у реченні наш. – С. С.) розпізнати 

конкретний товар серед однорідних [109, с. 54]. У цьому кон-

тексті справедливий висновок уже цитованої Т. С. Демченко, що 

«розрізняльна здатність знака (...) завжди повинна визначатись 

відповідно до зв’язку: знак – позначуваний товар – зацікавлене 

товаром населення. Ідеться про те, що не можна зробити 
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висновок про наявність чи відсутність розрізняльної здатності 

знака, розглядаючи останній незалежно від позначуваних ним 

товарів» [107, с. 50–51]. 

Як потрібно розуміти роль пересічного споживача у 

визначенні розрізняльної здатності, можна продемонструвати на 

прикладі з практики, коли один із польських судів, розв’язуючи 

питання охороноздатності позначень біодобавок для нарощу-

вання м’язової маси GEINER і CARBO, установив, що пересіч-

ними споживачами цього виду товарів є клієнти фітнес-салонів. 

Суд вдався до аналізу відповідних журналів, оголошень, рекла-

ми, виданих у сфері фітнес-послуг і зробив висновок, що ці 

клієнти мають можливість ознайомитись із відповідною інфор-

мацією й зрозуміти, що спірні позначення є видовими й вико-

ристовуються як назви однойменних товарів, але ніяк не 

вказують на виробника й таким чином не мають розрізняльної 

здатності [110]. 

У польській судовій та адміністративній практиці, яка 

наслідувала позицію органів Співтовариства, передовсім Суду 

справедливості ЄС, оцінка критеріїв охороноздатності товар-

ного знака є компетенцією цих органів, а не предметом експерт-

ного дослідження, тому посилання на позицію пересічного спо-

живача як «добре поінформованої, уважної та спостережливої 

особи», що розуміється в ринку тих чи тих товарів, підготовле-

ною добросовісною рекламою, є юридичною фікцією, від якої 

відштовхується Патентне відомство чи суд, приймаючи рішен-

ня. Такий споживач уявний, його образ у поєднанні з низкою 

факторів щодо ознак товарного знака, ринку товарів і послуг, які 

він позначає, їх ціни, дає змогу оцінювати обставини справи в 

максимальній наближеності до ринкових реалій. Водночас 

безпосереднє опитування споживачів чи висновки експертів не 

розглядаються як позиція пересічного споживача, а мають 

допоміжне значення при її встановленні. Отже, характеристика 

цієї абстрактної особи як «уважної, розсудливої та спостереж-

ної, що є споживачем конкретного виду товарів або послуг», 

разом із наявним ринковим інформаційним контентом дають 

можливість зробити відповідні висновки щодо наявності в 

товарного знака розрізняльної здатності. 
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Яскравим прикладом ролі пересічного споживача в роз-

межуванні здатності розрізнення та розрізняльної здатності є 

рішення Відомства гармонізації внутрішнього ринку ЄС у справі 

об’ємного товарного знака електричної гітари для виконання 

хард-року, виготовленої в характерному стилі. У Відомстві 

вдалися до аналізу ринку цих гітар і встановили, що кожна з них 

має свій характерний дизайн, який поширений для цього типу 

музичних інструментів, наявність якого зовсім не може свідчити 

про певний оригінальний підхід щодо форми. Пересічний спо-

живач, який має стосунок до тієї сфери, поціновувач тяжкого 

року, знає, що подібні елементи дизайну гітар поширені, а тому 

в його очах указаний об’ємний товарний знак не матиме відміт-

них ознак [111]. Однак це об’ємне позначення може бути поміт-

ним усім іншим особам, явно виділяючися на фоні звичайних 

електрогітар, виконуючи, по суті, умови здатності розрізнення: 

запам’ятовуватися, сприйматися як щось окреме від товару, не 

як його функціональна форма. Повертаючися до співвідношення 

понять здатності розрізнення товарного знака (а саме – самодос-

татності) й наявності в нього розрізняльної здатності, бачимо, 

що це позначення не було простою тривимірною формою това-

ру, а характеризувалося привнесенням певних елементів декору, 

здатність якого забезпечувати розрізнення товару на фоні інших 

однотипних оцінювалась не абстрактно, а з позиції ринку та 

пересічних (зацікавлених) споживачів.  

З урахуванням викладеного вище, спираючися на відповід-

ний правовий досвід Європейського Союзу загалом та Респуб-

ліки Польща зокрема, пропонуємо визначати розрізняльну 

здатність як придатність торговельної марки вирізнятися на 

фоні позначеного нею конкретного товару (послуги), яка визна-

чається з обов’язковим урахуванням позиції зацікавлених цим 

товаром (послугою) пересічних споживачів. 

Наступною умовою охороноздатності, яку варто розгля-

нути, є неоманливість торговельної марки. 

Згідно з п. 3 арт. 131 p.w.p. не допускається реєстрація 

позначення, яке «може вводити набувачів в оману, зокрема 

щодо характеру товару, його якості, властивості або його 

географічного походження». В Україні ця підстава передбачена 
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в п. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг», відповідно до якої не може отримати правової 

охорони знак, «що є оманливим або такими, що може ввести в 

оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або 

надає послугу».  

Уведення в оману як абсолютна підстава відмови в реєстра-

ції передбачає створення у свідомості споживача неправильного 

уявлення про зв’язок товару з його виробником, його якість, 

призначення тощо. Отже, торговельна марка відсилає до неісну-

ючих властивостей товару. Джерелом такої помилки є осягнення 

однієї торговельної марки, а не порівняння двох. Законодавство 

України містить поняття введення в оману лише як абсолютної 

перешкоди. Польський законодавець відносить можливість 

уведення в оману і до абсолютних, і відносин перешкод набуття 

охоронного права на товарний знак.  

Унаслідок існування двох схожих позначень, згідно із 

Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів та 

послуг», можливе лише сплутування в уяві споживача цих двох 

знаків для товарів і послуг. Хоча в публікаціях указують, що 

введення в оману є навмисним дезінформуванням споживача, 

виступає окремим випадком сплутування торговельних марок, а 

наявність фрази «щодо особи, яка виробляє товар або надає 

послугу», дозволяє до його прикладів відносити також можли-

вість цього позначення вказувати на ті позначення, якими 

маркуються товари інших виробників, схожими настільки, що їх 

можна сплутати. Неправильна вказівка на особу виробника 

може мати непрямий характер, тобто, будучи подібним настіль-

ки до іншого зареєстрованого позначення, торговельна марка 

наштовхне споживача на думку, ніби цей знак позначає товари 

саме того виробника, введе його таким чином в оману щодо 

особи, яка виробляє товар [88, с. 84].  

У польському законодавстві введення в оману через подіб-

ність позначень − складова ознака відносних передумов набуття 

виключного права (відповідно до п. 2 ч. 2. арт. 132 p.w.p.). У 

польській судовій практиці з посиланням на практику судових 

органів ЄС вказано, що пересічний споживач, не маючи мож-

ливості безпосередньо порівнювати різні знаки, мусить зверта-
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тися до відбитого у своїй пам’яті недосконалого образу тих 

товарних знаків. Можливість уведення в оману в такому разі має 

оцінюватись комплексно, з урахуванням способу осягання знака 

конкретним споживачем, при оцінці всіх істотних особливостей 

конкретного випадку, зокрема у взаємній залежності між подіб-

ністю знаків і подібністю товарів або послуг, яких вони сто-

суються. 

Оцінка ймовірності введення в оману щодо візуальної, 

фонетичної чи змістової подібності спірних позначень повинна 

спиратися на комплексний зважений підхід залежно від кон-

кретних їхніх елементів: розрізняльних і домінувальних. Оскіль-

ки пересічний споживач зазвичай осягає позначення цілісно, не 

вдаючися до аналізу його конкретних елементів, тому й доміну-

вальні й розрізняльні ознаки позначення піддаються найлег-

шому запам’ятовуванню. Імовірність введення в оману є тим 

більшим, чим більший, сильніший розрізняльний характер 

товарного знака, який виникає з його власних ознак або ж з його 

репутації (відомості, пізнаваності його на ринку). Можливість 

уведення в оману встановлюється через аналіз, передовсім іден-

тичності або подібності товарів, які позначаються товарними 

знаками, а потім уже безпосередньо самих позначень [112]. 

Заявлене на реєстрацію позначення не має також бути 

ідентичним або подібним до знака з доброю репутацією (znak 

renomowany) й загальновідомого знака (znak powszechnie znany). 
Вважаємо, що в контексті досліджуваної передумови на-

дання правової охорони товарним знакам у Республіці Польща 

потрібно визначити співвідношення між загальновідомими 

знаками й знаками з доброю репутацією, порядок набуття, зміст 

їх правової охорони та зробити висновки щодо доцільності 

введення до національного законодавства категорії знаків із 

доброю репутацією.  

Варто зазначити, що питання знаків із доброю репутацією й 

добре відомих знаків тісно пов’язані. Дуже часто відмінності 

між ними важко встановити, а тому в окремих публікаціях 

підхід вітчизняного законодавця не виділяти знаки з доброю 

репутацією в окрему нормативну категорію торговельних марок 

поряд із добре відомими сприймається позитивно, оскільки «будь 
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яка «знаменита» марка завжди буде добре відомою» [113, с. 240]. 

Ми не погоджуємося з наведеною позицією, адже включення 

такого об’єкта у вітчизняне законодавство потрібне і з потреби 

гармонізації законодавства, і з погляду створення низки прак-

тичних переваг для правоволодільців торговельних марок (чого 

торкнемося далі в тексті), що, зрештою, і зумовлює потребу 

дослідження цього питання.   

Відповідно до п. 3 ч. 2 арт. 132 p.w.p., «не надається 

правова охорона знаку, який є ідентичним або подібним до знака 

з доброю репутацією, що зареєстрований або щодо якого 

заявлено пріоритет (за умови його реєстрації) іншою особою, 

стосовно будь-яких товарів, якщо реєстрація такого знака 

може принести заявнику зиск або завдати шкоди для розріз-

няльного характеру або репутації знака з доброю репутацією. 

Цей припис також стосується і загальновідомих товарних 

знаків».  

З процитованої норми можна зробити висновок: обидві 

нормативні категорії товарних знаків – і загальновідомі, і з 

доброю репутацію − однаковим чином становлять перешкоду 

для реєстрації ідентичних або подібних до них позначень, якщо 

ці позначення, маркуючи будь-який товар чи послугу, зашко-

дять їх розрізняльному характеру, репутації або ж заявки для 

їхньої реєстрації подаються з явним умислом скористуватися 

перевагами, які ці знаки отримали на ринку.  

Законодавство України не містить поняття знак з доброю 

репутацією, однак уживає поняття добре відомий знак для 

товарів та послуг, що є відповідником польського «загально-

відомого товарного знака». Термін добре відомий знак для 

товарів та послуг прийшов у вітчизняне законодавство на зміну 

загальновідомого знака для товарів і послуг, який уживали 

раніше. Зміну законодавчої термінології пояснюємо також тим, 

що термін загальновідомий знак досить умовний, оскільки 

жоден із найбільш відомих товарних знаків невідомий усім без 

винятку. Знак може бути відомим лише певному сектору 

суспільства [114, c. 24]. 

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів та послуг», не охороняються знаки для 
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товарів і послуг, схожі до добре відомих, а також інших, які 

охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договір, 

учасником яких є Україна. Стаття 6-bis Паризької конвенції 

вказує: при визначенні знака як добре відомого, «треба брати 

до уваги обізнаність відповідного сектора широкого загалу про 

цей товарний знак, у тому числі відомість на території від-

повідного Члена, яка була отримана в результаті просування 

товарного знака».  

У ч. 4 ст. 25 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів 

та послуг» передбачено, що забороняється використання подіб-

них до добре відомих знаків позначень, навіть стосовно неспо-

ріднених товарів, якщо це вказуватиме на зв’язок між заявником 

такого позначення та власником добре відомого знака і 

ймовірно може завдати шкоду його інтересам.  

Директива № 89/104/ЄЕС, використовуючи обидва ці по-

няття, розрізняє їх лише за способом набуття правової охорони. 

Для загальновідомого знака реєстрації не потрібно, стосовно 

знака з доброю репутацією вона може вимагатися залежно від 

національного законодавства країни-члена ЄС. 

Однак ані Директива, ані польський закон p.w.p. не перед-

бачає дефініцій цих понять. Зокрема п. «а» ч. 3 ст. 4 Директиви 

№ 89/104/ЄЕС встановлює, що не допускається реєстрація по-

значення (а в разі, якщо воно вже зареєстровано, то така 

реєстрація має бути визнана недійсною), яке є тотожним чи 

схожим до раніше зареєстрованого знака з доброю репутацією, 

незалежно від товарів, стосовно яких воно заявляється для 

реєстрації. Водночас визначення знака з доброю репутацією, а 

також передумов його визнання таким у тексті не наводиться. 

На думку Т. C. Демченко, поняття знак із доброю репутацією 

(за авторською термінологією, – знаменитого знака) давно існує 

в законодавствах країн Західної Європи, проте характеризується 

неоднаковими підходами в його охороні, тому органи ЄС у 

Директиві про торговельні марки визначили лише її мінімаль-

ний стандарт [115, c. 202].  

Це допускає за державами-членами свободу дій у встанов-

ленні передумов визнання торговельної марки маркою (знаком) 

із доброю репутацією. Я. Кочановський зазначає: відмінність 
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між загальновідомим знаком і знаком із доброю репутацією 

полягає тільки в тому, що останнім може визнаватися лише 

зареєстрований товарний знак [116, с. 54]. Т. С. Демченко, яка 

досліджувала положення Паризької конвенції, Директиви ЄС 

про торговельні марки, наукову літературу відповідної тематики 

країн Західної Європи, дійшла висновку, що в разі загальновідо-

мого знака з ним обізнані широкі кола суспільства, водночас 

знак із доброю репутацією має певну привабливість через свою 

знаменитість, високу репутацію й довіру з боку значної частини 

населення. Я. О. Іолкін уважає, що знаки з доброю репутацією 

(за термінологією автора, – реномовані знаки) відрізняються від 

добре відомих тим, що: 1) відомі тільки певним суспільним 

колам (фаховим, релігійним, категоріям хворих), а не широкому 

загалу; 2) мають просто хорошу репутацію, а не найкращу, як у 

разі добре відомих знаків [117, с. 26]. 

Польська дослідниця Й. Пєтровська зазначає, що проблема 

відсутності єдності в розумінні категорії знаків із доброю 

репутацією пов’язана з особливістю перекладів терміна знак з 

доброю репутацією на офіційні мови ЄС. Наприклад, у німець-

кій мові його вживаєть як bekannt ist, тобто відомий знак. В 

англійському варіанті has a good reputation, тобто знак, що має 

добру репутацію [118].  

Певну спробу розв’язання цієї проблеми зробив Європей-

ський суд справедливості, проте в питанні, що потрібно для 

визнання позначення торговельною маркою з доброю репута-

цією, висловився не досить категорично. Відповідно до його 

позиції, для цього потрібно з’ясувати місце знака на ринку 

товарів і послуг, інтенсивність та географічні межі його вико-

ристання, обсяг інвестицій, укладених у його промоцію. Водно-

час зазначалося, що цей перелік невичерпний (рішення ЄСС 

C-375.97 від 14 вересня 1999 р. у справі General Motors Corpo-

ration проти Yplon S. A.) [118]. 
Ураховуючи наведені правові позиції, польський практик 

для визнання товарного знака знаком із доброю репутацією 
встановив основною вимогою вимогу високої якості товарів та 
послуг, які він позначає. Так, у 2004 році рішенням Патентного 
відомства Республіки Польща (справа товарного знака Magnum) 
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зазначено, що для визнання його таким недостатньо однієї лише 
інтенсивної рекламної кампанії, понесення значних витрат на 
цю діяльність. Потрібно також надати документи, які б підтвер-
джували якість позначуваного товару, наприклад свідоцтва 
якості, результати участі на ярмарках товарів тощо [119]. У 
2008 році Верховний Суд країни повторив цю позицію, заува-
живши, що цей товарний знак повинен характеризуватися 
відповідною репутацією, престижем. Важливим у цьому рішенні 
було також те, що суд допустив можливість визнання знаком із 
доброю реєстрацією не тільки зареєстрованого товарного знака 
й поданого для реєстрації з оголошеним пріоритетом позна-
чення (за умови його реєстрації), але навіть загальновідомого 
знака [120].  

Уже 2011 року Верховний Суд Польщі констатував: між 
загальноєвропейським і польським підходами в розумінні знака 
з доброю репутацією є значні відмінності, які ще не усунуто. Це 
стосується і його дефініції, і передумов його визнання таким. 
ЄСС дефініює його як товарний знак, відомий значній частині 
зацікавлених товаром (послугою) покупців (споживачів), не 
вказуючи, яким має бути їх відсоток. Верховний Суд погодився 
з наявними в польській юридичній науці підходами, що їх має 
бути не менше 25 %, причому 50 % із них повинні асоціювати 
цей знак із високою репутацією товарів.  

Водночас польські суди, визначаючи зміст поняття знак з 
доброю репутацією, виходять із його семантичного тлумачення 
(польс. znak renomowany, де renoma – репутація, слава), а тому 
дотримуються позиції, що ним може виступати лише позна-
чення з високою привабливістю для покупців, маркетинговою 
цінністю, здатністю стимулювати продажі маркованої ним 
продукції, створюючи внаслідок цього у свідомості споживачів 
образ, що позначуваний товар має високу якість. Верховний Суд 
Польщі поєднав обидві позиції, зазначивши, що, крім наведених 
вище характеристик, знак із доброю репутацією має бути відо-
мим значній частині набувачів певного виду товарів (не менше 
25 %, причому 50 % із них повинні сприймати його як такий, що 
має високу репутацію) [121].  

Вважаємо, що відомість для знака з доброю репутацією є 

факультативною ознакою. Найчастіше добра репутація набува-
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ється в тих випадках, коли підприємець діє на перенасиченому 

однотипними товарами ринку (найчастіше – товари повсякден-

ного вжитку). Отримати конкурентні переваги за таких умов дає 

підстави передовсім дуже висока, найкраща якість позначува-

ного знаком товару. Природно це стосується переважно вироб-

ників, діяльність яких обмежується національними ринками. 

Добре відомими в Україні визнано знаки товарів переважно 

імпортного походження. Через відсутність насиченого й конку-

рентоздатного ринку ці товари його порівняно легко завоювали, 

внаслідок чого відповідні позначення стали відомими. Питання 

ж якості, відмінної репутації товарів уже не було настільки 

суттєвим (Microsoft, Coca-Cola, Sony, Nintendo, Sega на ринку 

України взагалі не мали жодної конкуренції).  

На нашу думку, ця нормативна категорія торговельних ма-

рок має бути введеною до вітчизняного законодавства. Урахо-

вуючи, що вони повинні мати той самий обсяг охорони, як і 

загально- (добре) відомі, це дасть змогу національним виробни-

кам інвестувати кошти в хорошу якість, репутацію товару, а не 

тільки рекламувати, промувати його на території України, 

домагаючися визнання знака добре відомим.  

Ця потреба може підтверджуватися деякими прикладами з 

практики. Зокрема, в Україні набувають поширення випадки, 

коли добре відомими знаками визнаються позначення націо-

нальних виробників. Для них законодавство передбачає пере-

довсім вимогу наявності відомості в певному секторі спожи-

вачів, водночас питання репутації, якості позначуваних цим 

знаком товарів часто залишається другорядним. Такі визнані 

добре відомим в Україні торговельні марки, як «ГЕТЬМАН», 

«МИРГОРОДСЬКА», «ОБОЛОНЬ» мали цілу низку відзнак 

переможців різноманітних конкурсів, передовсім у номінації 

якості. Зафіксована в «Порядку визнання знака добре відомим в 

Україні» норма щодо доведення відомості, ураховуючи природу 

цих позначень, могла б бути полегшена (зокрема щодо потреби 

проведення опитування); ці позначення мали б отримувати 

посилену правову охорону саме завдяки набутій репутації, що 

можливо саме в разі торговельних марок із доброю репутацією. 

Тому цілком логічний, на нашу думку, уже наведений вище 
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підхід польського практика, що загальновідомий знак може бути 

визнаний також і знаком із доброю репутацією, якщо буде 

доведена його добра репутація, сформована високою якістю 

позначуваних товарів.  

У Польщі не передбачено спеціального порядку визнання 

звичайного товарного знака загальновідомим знаком (щодо них 

доктрина й практика Польщі вимагає наявності передовсім 

відомості не менш як 50 % покупців відповідної сфери товарів і 

послуг) або з доброю репутацією (це питання вирішує Суд або 

Патентне відомство під час розгляду юридичних конфліктів між 

окремими правоволодільцями товарних знаків, якщо один із них 

уважає свій товарний знак загальновідомим або з доброю репу-

тацією й заперечує проти використання ідентичного або подіб-

ного позначення іншим правоволодільцем щодо неоднорідних 

(не подібних) товарів).  

Ураховуючи, що в Україні є спеціальний нормативний акт 

про порядок визнання знаків добре відомими, після внесення 

відповідних змін до законодавства про охорону знаків для това-

рів і послуг потрібно передбачити в «Порядку визнання знака 

добре відомим в Україні» [122] процедуру визнання позначення 

знаком з доброю репутацією. Першочерговим для доведення 

доброї репутації в цьому разі має бути, на нашу думку, наве-

дення відповідних відзнак переможця, інших документів про 

успішну участь на виставках товарів, ярмарках, організація та 

проведення дегустації, інших промо-акцій в універсамах. До-

цільно було б встановити вимогу щодо потреби участі вироб-

ника в цих заходах у великих містах України (наприклад, Києві, 

Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові). Відомість 

могла б доводитися кількісними показниками про відвідуваність 

цих ярмарків, виставок, торгів зацікавленим населенням (і фа-

хівцями певних галузей торгівлі, промисловості, і пересічними 

споживачами), а також інтенсивністю реклами. Проведення 

соціологічних опитувань, як у разі добре відомих знаків, на 

нашу думку, не повинне бути обов’язковим.  

Як уже вказували, знаки з доброю репутацією й загальнові-

домі знаки мають у Польщі однаковий обсяг правової охорони. 

Позитивні асоціації, пов’язані із репутацією одного знака і 
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загальновідомість другого, часто стають об’єктом зловживань із 

боку недобросовісних підприємців, які бажають пов’язати свій 

товар із відомим виробником. Однак польський законодавець, 

на відміну від українського, чіткіше визначає, які дії стосовно їх 

недопустимі. Для цього потрібно врахувати всі обставини у 

справі, зокрема інтенсивність реклами, ступінь розрізняльного 

характеру, ступінь подібності схожих знаків між собою, 

причому треба враховувати: чим більш розрізняльний знак і чим 

більша його репутація, тим більша ймовірність, що такі загрози 

існують. Категорія «інтерес», ужита в ч. 4 ст. 25 Закону України 

«Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», погано 

піддається встановленню, вільно тлумачиться, а тому це може 

істотно обмежити можливості реєстрації так чи інакше схожих 

добре відомому знаку торговельних марок. У законі потрібно 

визначити, які саме конкретні загрози добре відомому знаку 

можуть стати перешкодою для реєстрації інших позначень. До 

вказаних перешкод, ураховуючи відповідний польський досвід, 

правильно було б віднести невиправдані зиски, шкоду розріз-

няльному характеру й репутації добре відомого знака. 

Польський законодавець також увів багато інших положень 

Директиви щодо умов охороноздатності товарних знаків − і 

обов’язкових, і факультативних, на імплементації яких європей-

ський законодавець не наполягав, але які можуть становити 

інтерес для вітчизняного законодавця.  

Серед таких факультативних передумов можна назвати 

відсутність у діях заявника злого умислу при реєстрації торго-

вельної марки. Вона передбачена в п. 1 ч. 2 арт. 131 p.w.p. 

Відповідно до роз’яснень судових органів Польщі, злий умисел 

відбувається у випадках, коли особа знала або повинна була 

знати про існування чужого права чи охоронюваного законом 

інтересу. Прикладами такого злого умислу називають реєстра-

цію знака для переманювання клієнтів. Діє зі злим умислом 

також той, хто знав або повинен був знати про фактичне успіш-

не використання товарного знака іншою особою й випередив 

його в поданні заявки для реєстрації. Злим умислом уважаються 

також дії особи, яка подає для реєстрації знак, котрий вико-
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ристовує іноземний підприємець, щоб перешкодити йому в 

отриманні правової охорони в Польщі або ж для отримання 

зиску з використання набутого в такий спосіб права [123].  

В окремих вітчизняних публікаціях ставилося питання про 

правові наслідки реєстрації торговельної марки в спекулятивних 

цілях і потреба створення в законодавстві правових засобів 

перешкоджання цьому [124]. Вітчизняне законодавство не 

передбачає такої умови, а вихід із ситуації був знайдений у 

тому, що заявленим фактично зі злим умислом позначенням 

можуть відмовити в реєстрації з підстави, що вони можуть уво-

дити в оману стосовно виробника. Застосовуються в подібних 

випадках також норми законодавства про захист від недобросо-

вісної конкуренції. Як продемонстрував у своєму дослідженні 

О. В. Безух, суди часто визнавали недійсними свідоцтва на 

знаки для товарів і послуг, що були отриманні недобросовіс-

ними заявниками, щоб скористатися репутацією окремих добре 

відомих марок, які ще не були визнані такими в Україні. Ці дії 

кваліфікувались як акти недобросовісної конкуренції, і право-

вою підставою цих рішень слугували норми Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції» [125, с. 177]. 

На нашу думку, обидва шляхи розв’язання проблеми не 

можна назвати прийнятними, оскільки перший є довільним 

тлумаченням норми п. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг», другий – фактично допускає 

існування в Україні конфлікту двох систем охорони торговель-

них марок – права інтелектуальної власності та права захисту 

від недобросовісної конкуренції. А тому вважаємо, що потрібно 

передбачити і у вітчизняному законодавстві аналогічну умову 

охороноздатності торговельної марки. 

Загалом можна говорити про певну симетрію викладу норм – 

перешкод реєстрації товарних знаків у польському законодав-

стві та Директиві № 89/104. Відштовхуючися від завдань 

роботи, ми проаналізували ті передумови набуття права на 

товарний знак у польському законодавстві, що потребують 

уведення в законодавство України як умова його адаптації до 

права ЄС.  
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2.2. Споживач у цивільно-правовій охороні 

торговельних марок в Україні й Польщі 
 

Основні функції торговельної марки (вказівки на виробника, 

рекламна й гарантійна) дають підстави говорити про спільність 

інтересів правоволодільців та споживачів: виробник зацікавле-

ний, щоб його позначення пізнавали й купували відповідний 

товар, а покупці своєю чергою бажають придбати товар саме 

цього виробника, тому що з ним пов’язують відповідний рівень 

якості та надійності. Указаний інтерес споживача може бути 

найчастіше порушено через уведення його в оману використан-

ням фальсифікованих позначень, що виключає його можливість 

правильно ідентифікувати товари та послуги на ринку. 

Потрібно погодитися з думкою, яку висловив Р. Б. Шишка: 

«споживач завжди повинен мати змогу ідентифікувати як сам 

товар, так і того, хто надав йому цей товар. Така вимога є 

висхідною і повинна бути проведена в актах законодавства на 

рівні презумпції та безумовної умови допуску товару до спо-

живання, а виробника чи товароволодільця на споживчий 

ринок» [126, с. 12].  

Вважаємо, що забезпечення інтересу споживача не бути 

введеним в оману використанням такого позначення потрібно 

розглядати як важливу умову цивільно-правової охорони торго-

вельної марки. Потрібно, з урахування завдань, які ставлять 

перед собою згадані системи цивільно-правової охорони торго-

вельних марок, з’ясувати, чи є підстави говорити про наявність 

законних інтересів споживачів щодо торговельних марок та їх 

правове забезпечення на прикладі законодавства України й 

Польщі. 
Право інтелектуальної власності забезпечує капіталізацію 

торговельної марки, використовує щодо неї той самий механізм 
виключного права, як і щодо творів чи винаходів. Однак на 
перешкоді поширення на торговельні марки виключного права в 
тому самому абсолютному обсязі, який слугує згаданим об’єк-
там, стало економічне призначення цього комерційного позна-
чення – розрізняти товари на ринку. У зв’язку із цим не можна 
було погодитися з монополізацією однією особою кольору, яким 
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вона може маркувати всі свої товари, адже це може негативно 
відзначитися на торгівлі, обмежити маркетологічні можливості 
інших підприємств та підприємців. Тому не вважається пору-
шення «виключності» правоволодільця використання навіть 
ідентичної торговельної марки іншою особою щодо товарів, 
якщо вони не споріднені з тими, які вправі маркувати своїм 
позначення суб’єкт цього права. Так само можна використо-
вувати подібне позначення для ідентичних товарів, якщо це не 
призводить до їх сплутування в уяві споживача. У літературі 
вказують, що доводиться говорити про обмежену власність на 
торговельну марку порівняно з іншими об’єктами права інтелек-
туальної власності, яка зумовлена певним публічним інтересом, 
її призначенням [127, c. 3]. Визначати сферу виключності 
правоволодільця стосовно використання торговельної марки 
повинні, зрозуміло, споживачі як її адресати.  

Про посилення ролі й значення споживача в охороні цих 
комерційних позначень засобами права інтелектуальної влас-
ності може свідчити введення в практику Європейського Союзу 
та країн-членів Співтовариства моделі пересічного споживача. 
Це стало результатом щораз більшої ролі захисту їхніх прав та 
інтересів в економічних відносинах.  

Усталення цієї категорії в практиці судового захисту права 
на торговельну марку пов’язано з діяльністю Суду справедли-
вості ЄС, який у справі 6-Korn-Eier на запит Німецького вищого 
адміністративного суду вирішив поставлене перед ним методо-
логічне питання про те, що брати за основу при визначенні 
можливостей торговельної марки вводити в оману. Вирішенням 
стало введення концепції «достатньо поінформованого, спосте-
режливого та розсудливого споживача», своєрідного уявного 
колективного суб’єкта, на позицію якого повинен спиратися 
реєструвальний орган і суд. Водночас висновок експерта чи 
результати опитування споживачів на предмет неоманливості чи 
розрізняльної здатності торговельної марки можуть братися до 
уваги лише для уточнення позиції цього пересічного спожи-
вача [128, c. 105]. Указана модель на сьогодні успішно вико-
ристовують національні суди країн-членів ЄС. 

Широке застосування, якого набула модель пересічного 

споживача в охороні торговельних марок й інших позначень 
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товарів, дає підстави влучно називати її в літературі «мірою усіх 

речей» [129, c. 112]. В інших об’єктах права інтелектуальної 

власності інтереси клієнта «не вписані так міцно у сам об’єкт» 

[68, c. 232]. Можна стверджувати, що споживач виступає причи-

ною створення й існування торговельної марки.  

Поняття пересічний споживач в Україні відсутнє, однак це 

не заважає в окремих експертних висновках стосовно можли-

вості торговельної марки вводити в оману вказувати, що аналіз 

подібності позначень, товарів, що ними маркуються, здійсню-

ється з розрахунку на споживача [130, c. 32–35]. Однак цей 

споживач-адресат розмитий, нечіткий і не дає підстави говорити 

про наявність у нього якоїсь сформованої позиції щодо тих чи 

тих товарів та послуг на ринку, а тому вести мову про якесь 

його значення у вітчизняній охороні торговельних марок не до-

водиться. 

Можна стверджувати, що на перешкоді формування зріло-

го, критичного й розсудливого споживача, на зразок європей-

ського, лежить ціла низка факторів економічного, ментального, 

культурного характеру, з якими свого часу зіткнулась Польща в 

процесі вступу до Європейського Союзу. Так, польський учений 

Р. Стефаніцкі ще до вступу Польщі у ЄС вказував на відсутність 

етичності комерційної реклами, обмежений доступ до ринкової 

інформації споживачами, а як наслідок – їх піддатливість до різ-

них ринкових маніпуляцій, некритичність, нерозважливість 

[131, c. 20]. У Європі передумовою впровадження моделі пере-

січного споживача було проведення цілого комплексу заходів 

інформаційно-освітнього характеру, що розпочинались ще в 

школі, широке заохочення діяльності організацій споживачів, 

ставлення до захисту прав споживачів не як до гальмів розвитку 

торгівлі, а як до головної умови забезпечення добросовісної 

конкуренції. Лише це дало можливість перетворити споживача 

на компетентного, зрілого суб’єкта у відносинах із виробником 

(зауважимо, що словосполучення пересічний споживач в 

українській мові викликає протилежні конотації порівняно з 

тими, що склалися в мовах країн-членів ЄС через існування там 

розвинутої культури споживання. Уважність, розсудливість, 

спостережливість, тобто усвідомлене ставлення споживача до 
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купівлі тих чи тих товарів, ще не набуло в нашій державі 

звичайного, рядового, тобто пересічного характеру. Формування 

відповідних конотацій щодо цього юридичного терміна в 

українській мові − справа часу). 

Застосовуючись спочатку лише на практиці, не будучи 

передбаченою в законодавстві, модель пересічного споживача 

знайшла пізніше своє закріплення і в національних законо-

давствах країн-членів ЄС. Так, польський законодавець зробив 

визначення пересічного споживача легальною дефініцією, ви-

значаючи його як особу, що є достатньою мірою поінформо-

ваною, уважною та обачною, причому її віднесення до розряду 

пересічних споживачів проводиться з урахуванням суспільних, 

культурних, мовних чинників, а також належності її до спе-

ціальної групи споживачів, які найбільш уразливі до нечесних 

ринкових практик у зв’язку з віком, фізичними чи психічними 

особливостями [132]. 

Наявність такого компетентного споживача-кореспондента 

дає підстави висунути цілком логічне, на перший погляд, 

твердження: використання торговельної марки, яка вводить 

споживачів в оману, повинне розглядатися не тільки як пору-

шення права власника торговельної марки, а й певних прав та 

інтересів (зокрема права на інформацію) споживача як її адре-

сата. Як наслідок, закріплення за споживачем права припиняти 

використання таких позначень надаватиме практичну перевагу в 

захисті прав й інтересів самого правоволодільця, адже спожи-

вачеві, як кінцевому адресатові випадки порушень видно краще, 

а тому це могло б значно підвищити ефективність їх правової 

охорони. Потрібно зазначити: щодо подібного «розщеплення» 

права інтелектуальної власності на торговельну марку у євро-

пейській юридичній літературі висловлюються критично, 

зауважуючи, що пересічний споживач не є реальною особою, а 

певною юридичною конструкцією активної поведінки людей. 

Коли йдеться про введення в оману цього споживача, його 

«пошук» становить непросте завдання для суду, зважаючи на те, 

що важко оцінити вразливість конкретно взятої особи стосовно 

шкоди, завданої через використання оманливої торговельної 

марки. Більше того, суди аналізують ще цілу низку факторів, 
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таких як сила торговельної марки, ступінь її подібності до інших 

комерційних позначень, ціна товарів, зв’язок між товарами у 

свідомості споживачів тощо [133, с. 370]. Для того, щоб гово-

рити про суб’єкта будь-якого права, він має бути визначеним, 

індивідуальним, про що, відповідно до наведеного вище, гово-

рити не доводиться.  

Отже, пересічний споживач в праві інтелектуальної влас-

ності є певною функціональною моделлю, а не реальним суб’єк-

том права, права й інтереси якого підлягають захисту. Їх захист 

нормами права інтелектуальної власності може бути лише 

опосередкованим, адже ця галузь покликана захищати права й 

законні інтереси саме правоволодільців. 

Опосередковано захищатися інтереси споживачів можуть 

такими засобами захисту правоволодільця, як, наприклад, при-

пинення дії, що порушує право інтелектуальної власності, вилу-

чення товарів із цивільного обороту, виготовлених із порушен-

ням права інтелектуальної власності особи (як, наприклад, 

передбачає ст. 432 ЦК України) тощо. Однак вони, зрозуміло, 

мають односторонній характер, обслуговують інтереси право-

володільця, застосовуються виключно на підставі його волі та 

бажання. У цьому контексті частково погоджуємося з такою 

думкою В. M. Крижної: реєстраційна модель охорони торго-

вельних марок у праві інтелектуальної власності також захищає 

інтереси споживачів, адже «відсіює», позбавляє охорони позна-

чення, що імітують інші [134, c. 67]. Однак метою створення 

таких позначень рідко коли є набуття щодо них охорони, най-

частіше вони свідомо створюються саме для правопорушення.  

Уведення в оману торговельною маркою, як спосіб обману 

окремого споживача (покупця), можна розглядати лише як пося-

гання на сферу його приватних майнових інтересів. Їх захист 

нормами ЦК України або законодавством про захист прав спо-

живачів спрямований на відновлення його майнового становища 

і жодним чином не дотичний інтересів споживача стосовно 

торговельної марки.  

Отже, можна констатувати: споживач юридично «відчуже-

ний» від торговельної марки згідно з вітчизняним законодав-

ством, у нього відсутні правові засоби припинити її незаконне 
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використання. Інтерес не бути введеним в оману, бути забез-

печеним достовірною інформацію про товар є колективним 

інтересом, а він традиційно завжди забезпечувався нормами 

публічного права. Це не завжди сприяє ефективному розв’я-

занню проблеми існування торговельних марок, які вводять в 

оману споживачів, адже застосування заходів адміністратив-

ного, публічно-правового характеру в цьому разі часто може 

бути невчасним. 

У судовій практиці в Україні трапляються випадки, коли 

споживачі, які, як вони вважали, були введені в оману торго-

вельною маркою, зверталися до суду за захистом своїх інтересів. 

Це може свідчити про те, що питання їх належного урахування 

при використанні торговельних марок й інших комерційних 

позначень у законодавстві України вже набуває актуальності.  

Наприклад, Лубенський міськрайонний суд Полтавської 

області у 2009 році розглянув позов Особи 1 до ДП «Лубнифарм» 

та ТФ «Фармація», а також Державного департаменту інтелекту-

альної власності з вимогою визнати недійсним свідоцтво на знак 

для товарів і послуг «Фастин»’ (№ 15001 від 28.02.2000 р.), яким 

позначався медичний засіб – лікувальна мазь. Свої вимоги 

позивач обґрунтовував тим, що вказаний знак уводить його, як 

споживача, в оману, оскільки, на його думку, є подібним до 

знака для товарів і послуг «Фастум», яким маркується анало-

гічний лікувальний засіб. Споживач сплутав вказані позначення, 

«через велику кількість медичних препаратів на полиці 

розгубився» та придбав замість «Фастуму» – «Фастин». Через це 

Особа 1 вважав свої права як споживача порушеними.  

Суд відмовив у задоволенні заявлених вимог, посилаючися 

на те, що чинне законодавство не передбачає за споживачами 

того способу захисту порушеного права, який просив застосу-

вати позивач, адже він, згідно із ч. 2 ст. 20 Закону України «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг», належить тільки 

правоволодільцям. Водночас за споживачами застережено інші 

засоби захисту, зокрема в разі, коли надання недоступної, 

недостовірної, неповної або невчасної інформації про продук-

цію та про виробника (виконавця, продавця) спричинило прид-

бання продукції, яка не має потрібних споживачеві властивос-
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тей, – споживач має право розірвати договір і вимагати від-

шкодування завданих йому збитків [135].  

Звичайно не можна не погодитися з позицією суду, адже він 

дійшов абсолютно правильного висновку: споживач не може 

послуговуватися тими правовими засобами захисту, які законо-

давство про інтелектуальну власність передбачає за правоволо-

дільцями, зокрема й щодо можливості визнання свідоцтва на 

знак для товарів та послуг недійсним. Право інтелектуальної 

власності, як і зазначалося, забезпечує охорону прав та інтересів 

саме правоволодільців. Однак не варто зводити інтереси спожи-

вача у відносинах із використання торговельних марок лише до 

винятково індивідуальних (так як зазначав суд, що в разі пору-

шення свого права на інформацію через використання оманли-

вого позначення він має право розірвати договір і вимагати 

відшкодування завданих йому збитків). Споживач може висту-

пати виразником також і колективних інтересів інших спожива-

чів, які можуть і повинні в належний та дієвий спосіб забезпечу-

ватися нормами насамперед конкурентного права.  

Треба зазначити, що останні зміни, які відбулись у конку-

рентному законодавстві Республіки Польща й інших країн-

членів ЄС, дали підстави розглянути проблему забезпечення 

інтересів споживачів щодо торговельних марок по-іншому. Це 

пов’язано насамперед із гармонізацією законодавства Польщі до 

вимог Директиви ЄС про недобросовісні торговельні практи-

ки [136]. Тенденцією стало підвищення ролі споживачів у цій 

галузі, що полягає в наданні ним рівних преференцій у захисті, 

поряд із виробниками, підприємцями, перед актами недобросо-

вісної конкуренції. Головне завдання цього уніфікаційного акта 

спрямовувалося на посилення ролі споживачів у ринкових 

відносинах, забезпечення безпосереднього захисту їхніх спо-

живчих інтересів.  

На виконання вимог указаної Директиви в Республіці 

Польща було прийнято закон про протидію недобросовісним 

ринковим практикам. Його положення багато в чому відтворю-

вали положення прийнятого значно раніше закону про подолан-

ня недобросовісної конкуренції. Там практично повністю від-
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творено опис правопорушення стосовно товарних знаків, який в 

останньому називається актом недобросовісної конкуренції, а в 

першому – актом недобросовісної ринкової практики – «дією, 

пов’язаною з уведенням на ринок продукту, який може ввести в 

оману у сфері продуктів або їх упаковок, товарних знаків, 

торгових назв або інших позначень, що індивідуалізують 

підприємця або його товари…» [132].  

Прийняття цього закону, яким було імплементовано в 

національне законодавство Польщі положення Директиви, дало 

змогу виділити в конкурентному праві дві групи деліктів: 

1) комерційні – які порушують права й законні інтереси 

підприємців (суб’єктів господарювання); 

2) некомерційні – які завдають шкоди правам і законним 

інтересам споживачів [137].  

Розглядаючи способи цивільно-правового захисту пересіч-

них споживачів від некомерційних деліктів у польському 

законодавстві, можна відзначити певну симетрію їх порівняно з 

тими, які належать суб’єктам підприємництва щодо актів 

недобросовісної конкуренції. Відповідно до арт. 12 цього ж 

закону, у разі порушення або загрози порушення свого інтересу, 

споживач може вимагати припинення такої дії, усунення її 

наслідків, відшкодування шкоди на загальних засадах, зокрема 

визнання угоди недійсною з обов’язком взаємного повернення 

або повернення підприємцем коштів, пов’язаних із набуттям 

товару. 

Захист індивідуальних прав та інтересів споживачів, перед-

бачений цим законом, практично не привніс нічого нового в 

польське цивільне законодавство, оскільки й без нього чинний 

цивільний кодекс Польщі міг захистити споживача від наслідків 

покупки товару з фальсифікованою торговельної маркою (у 

польських публікаціях навіть говорять про те, що згадані засоби 

захисту були доступними для споживачів у цивільному кодексі з 

тією лише різницею, що u.p.n.p.r. поклав тягар доказування з 

плечей споживача на плечі підприємця [138]).  

Привертає увагу цивільно-правовий захист колективного 

інтересу споживачів не бути введеними в оману щодо торго-

вельної марки, що може реалізовуватися і через звернення 
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спеціальних органів, організацій споживачів, повірених у спра-

вах захисту прав споживачів (ч. 2 арт. 12 u.p.n.p.r.), і безпо-

середньо самими споживачами (ч. 1 арт. 12 u.p.n.p.r.).  

Потрібно відзначити: законодавство України також містить 

визначення поняття нечесна підприємницька практика в Законі 

України «Про захист прав споживачів», ст. 19 якого передбачає 

перелік таких практик, до яких відносить, зокрема, й акти 

недобросовісної конкуренції [139]. Цією нормою передбача-

ється відповідальність за введення споживача в оману, зокрема 

через використання комерційних позначень, які вводять в 

оману. Однак порівняно з польським законодавством, коло 

суб’єктів, які мають право послуговуватися цивільно-правовими 

засобами захисту від таких порушень, є значно вужчим і не 

передбачає такої можливості за індивідуальними суб’єктами.  

Важливим моментом в адаптації польського законодавства 

до вимог Директиви стало введення інституту індивідуального 

позову споживача, що в літературі оцінено як певний револю-

ційний крок [68, c. 244–245].  

Передумовою звернення з таким позовом може бути пору-

шення прав й інтересів конкретного споживача. Безпосередньо 

сам лише факт недобросовісної практики до таких порушень не 

відносять. Споживач обов’язково має «потерпіти» від порушення, 

мати матеріально-правовий інтерес, аби звернутись з відповід-

ним позовом. Не можна в разі порушення прав на торговельну 

марку одночасно говорити про порушення прав споживача. На 

це звертають увагу у своїй статті польські дослідники, ука-

зуючи, що споживач, який побачив недобросовісну ринкову 

практику, але сприйняв її як таку й таким чином не був 

введеним в оману, не може вимагати застосування відповідних 

засобів захисту [138]. Натомість у разі заподіяння йому шкоди 

внаслідок купівлі товару з оманливою торговельною маркою в 

нього, крім права відшкодувати завданні збитки, з’являється ще 

й можливість у суду вимагати припинення діяльності під-

приємця з випуску продукції під оманливим позначенням, із чим 

автори, власне, і погоджуються, зараховуючи цей приклад до 

превентивних способів захисту невизначеного кола пересічних 

споживачів.  
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Ще одним важливим правовим засобом, яким наділений 

пересічний споживач, є можливість вимагати публікації одного 

або декількох оголошень про факт недобросовісної ринкової 

практики в пресі за рішенням суду. Його можна порівняти з 

аналогічним засобом захисту правоволодільця, яким той наділе-

ний згідно із законодавством про право промислової власності в 

Польщі, а також із відповідною нормою Цивільного кодексу 

України, – опублікування в засобах масової інформації відомос-

тей про порушення права інтелектуальної власності та зміст 

судового рішення щодо такого порушення (п. 6. ч. 2 ст. 432 

ЦК України). 

Одним із найважливіших питань під час розгляду подібного 

роду спорів є необхідність доведення, що позивач відповідає 

критеріям пересічного споживача згідно з польським законодав-

ством. Повертаючися до аналізованої вище справи, коли особа 

сплутала знаки для товарів і послуг «Фастум» і «Фастин», 

польський суд обов’язково мав би встановити, чи є ця особа 

пересічними споживачем, ураховуючи також, чи належить вона 

до категорії т. зв. «найслабших» споживачів, для яких вік, захво-

рювання, інвалідність тощо стають перешкодою для правиль-

ного розпізнавання товарних знаків. Наявність в Особи 1 

захворювання зору чи, наприклад, зумовленого похилим віком, 

розсіяного склерозу, формально дає підстави віднесення її до 

розряду пересічних споживачів з усіма відповідними юридич-

ними наслідками для правоволодільця торговельної марки. Ця 

норма польського законодавця часто критикується в наукових 

публікаціях. Зокрема, К. Ясінська вважає: потрібно вилучити 

згадку про цю групу осіб із закону, пояснюючи це тим, що по-

перше, це не відповідає європейській судовій практиці, яка, 

власне, напрацювала поняття пересічний споживач, і, по-друге, 

вказана група не виступає основними покупцями товару чи 

послуги, на яких спрямовується нечесна ринкова практика, а 

тому надання їм подібних преференцій може зашкодити саме 

добросовісним підприємцям [137, с. 51]. Погоджуємось із цією 

позицією і вважаємо, що її потрібно врахувати при формулю-

ванні дефініції пересічного споживача в Законі України «Про 

захист прав споживачів». 
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2.3. Суб’єкти прав на торговельні марки 

та їх правовий статус в Україні й Польщі 

 

Суб’єктів права інтелектуальної власності відповідно до ЦК 

України прийнято поділяти на творців й інших суб’єктів. Перші 

набувають право інтелектуальної власності в результаті своєї 

творчої, інтелектуальної роботи, інші – на підставі закону або 

договору [140, с. 447].  

Частина 1 ст. 493 ЦК України відносить до суб’єктів права 

інтелектуальної власності на торговельну марку фізичних та 

юридичних осіб. Польський законодавець безпосередньо не 

називає суб’єктів права на товарний знак, натомість в арт. 153 

p.w.p. зазначає: через отримання охоронного права набувається 

право виключного використання товарного знака в комерційний 

або професійний спосіб. Природно, що сфера використання 

товарного знака в Польщі не обмежена лише підприємництвом, 

а охоплює також професійну діяльність (адвокатські послуги, 

музична діяльність, творчість народних майстрів).  

Дефініція поняття підприємець наводиться в арт. 431 ЦК 

Польщі, де такими визначаються фізична особа, яка займається 

підприємницькою діяльністю, комерційна юридична особа та 

організація без статусу юридичної особи, які від власного імені 

провадять господарську або професійну діяльність. Суб’єктами 

права на товарний знак можуть також виступати особи, які 

займаються вільною професійною, творчою діяльністю і не є 

підприємцями. Потрібно зазначити, що польський закон не 

містить будь-якої прямої заборони для набуття охоронного 

права фізичним особами без статусу підприємця, непідприєм-

ницьким юридичним особам, а тому теоретично вони також 

можуть бути віднесені до його суб’єктів. Як зазначає Р. Голат, у 

Польщі набуття охоронного права на товарний знак особами, які 

не є суб’єктами комерційної діяльності, просто недоцільне, адже 

в разі невикористання товарного знаку впродовж п’яти років дія 

зазначеного права припиняється [79, с. 342].  
Отже, у законодавстві Польщі суб’єктний склад права на 

товарний знак не конкретизований і визначається сферою вико-
ристання цього комерційного позначення. Польський підхід нам 



 

88 

видається більш правильним, оскільки визначальним для торго-
вельної марки у віднесенні її до об’єктів права інтелектуальної 
власності є не спосіб створення (як, наприклад, для твору чи 
винаходу автором або винахідником у результаті його творчої, 
інтелектуальної діяльності, що закономірно вимагає передба-
чати їх, як суб’єктів, у нормах законодавства), а характер і сфера 
її використання (розрізнення товарів та послуг на ринку). Тому, 
наприклад, щодо винаходів, промислових зразків і корисних 
моделей p.w.p. чітко зазначає суб’єктами права на них творців.  

Той факт, що ЦК України безпосередньо визначив перелік 
суб’єктів права на торговельну марку породжує певні дискусії, 
зокрема в питанні віднесення туди фізичних осіб без статусу 
підприємця. У літературі висловлюються позиції, зокрема 
О. М. Мельник, що фізична особа, яка не є підприємцем, не 
може претендувати на отримання свідоцтва на знак для товарів і 
послуг, оскільки не може виробляти товари чи надавати послуги. 
Це, на її думку, суперечить призначенню торговельної марки – 
розрізняти на ринку однорідні товари й послуги одного вироб-
ника від іншого. В. М. Крижна заперечує таку позицію. На її 
думку, той факт, що фізична особа зареєструється суб’єктом 
підприємницької діяльності, ще не є гарантією, що вона прова-
дитиме господарську діяльність і стане використовувати у ній 
свою торговельну марку [141, c. 119]. Ця позиція, на нашу думку, 
дуже слушна. Доречна також позиція, висловлена О. А. Рас-
сомахіною. Дослідниця вважає, що норма про віднесення до 
суб’єктів прав на торговельні марки тільки фізичних осіб-
підприємців може обмежити можливості інших фізичних осіб у 
розпорядженні належними їм нематеріальними активами, 
зокрема в разі, якщо вони забажають лише отримувати доходи 
від чужого використання належного їм позначення через укла-
дення ліцензійного договору, самі комерційної діяльності не 
здійснюючи [142, c. 219].  

На нашу думку, закріплення переліку суб’єктів права інте-
лектуальної власності на торговельну марку в ЦК України 
недоцільне і з практичного, і з теоретичного погляду, натомість 
у законодавстві повинні бути передбачені дієві правові меха-
нізми, аби використання цього об’єкта інтелектуальної влас-
ності здійснювалося відповідно до його головного призначення.  
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Суб’єкт права інтелектуальної власності на торговельну 

марку в Україні може послуговуватися низкою і позитивних, і 

негативних можливостей щодо неї. Зокрема ст. 495 Цивільного 

кодексу України передбачає за ним право на використання 

торговельної марки; виключне право дозволяти використання 

торговельної марки; виключне право перешкоджати неправо-

мірному використанню торговельної марки, у тому числі забо-

роняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної 

власності, установлені законом.  

Унаслідок набуття права інтелектуальної власності (виключ-

ного, охоронного права) суб’єкт отримує можливість використо-

вувати свою торговельну марку у виключний спосіб. Арти-

кул 153 p.w.p. чітко зазначає, що «через набуття охоронного 

права особа отримує можливість виключного використання 

товарного знака на всій території Республіки Польща».  

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг» наводить перелік способів використання торговельної 

марки (знака для товарів і послуг), до яких належать: 

1) нанесення його на будь-який товар, для якого знак 

зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, 

пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріпле-

ний до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним 

нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропо-

нування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) й експорт 

(вивезення);  

2) застосування його під час пропонування й надання будь-

якої послуги, для якої знак зареєстровано;  

3) застосування його в діловій документації чи в рекламі та 

в Інтернеті.  

В арт. 154 p.w.p. наведено перелік способів використання 

товарного знака: нанесення його на товар, його упаковку, пропо-

нування до продажу – все це завжди супроводжується введення 

цього товару в оборот (п. 1). Так само товарний знак буде 

вважатися використаним у діловій кореспонденції тільки за 

умови, якщо ці документи пов’язані з введення товару в оборот 

(п. 2). послуговування ним в рекламі вважається використанням, 

якщо рекламуються виведені на ринок товари (п. 3).  



 

90 

На відміну від багатьох інших об’єктів цивільних прав, 
використання торговельної марки є одночасно і правом, і обо-
в’язком суб’єкта, адже відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо знак 
(торговельна марка) не використовується в Україні повністю або 
щодо частини зазначених у свідоцтві товарів та послуг протягом 
трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва 
або від іншої дати після цієї публікації, воно може бути 
припинено за зверненням будь-якої особи в судовому порядку 
повністю або ж частково.  

Ця норма є частиною законодавства більшості країн, зага-
лом відповідає європейському досвіду. Її існування пояснюється 
потребою спонукати правоволодільців використовувати свої 
позначення, «не застоювати» їх у реєстрі, адже торговельна 
марка створюється для конкретної мети – розрізняти товари та 
послуги одних виробників від інших, а придумати новий образ, 
малюнок чи слоган в умовах інтенсивного розвитку маркетингу 
в Україні, як показує досвід, стає все важче. У будь-якому разі 
присутність відповідних позначень саме на товарах, які виво-
дяться на ринок, а не тільки в реєстрі, відповідає економічним 
інтересам суспільства та держави. Це дає підстави говорити про 
особливий режим використання цього об’єкта права інтелекту-
альної власності, у якому присутні і приватні, і публічно-правові 
особливості.  

Наведені й проаналізовані норми дають підстави зробити 
висновок про наявність у вітчизняному законодавстві принципу 
дійсного, реального використання торговельної марки відповід-
но до її основного призначення. Однак подальший аналіз власне 
способів використання торговельної марки, передбачених ч. 4 
згаданої вище статті, уже демонструє певний відхід від нього.  

Фактично законодавцем України ставиться знак рівності 
між наведеними вище способами використання знака для 
товарів і послуг, а це означає що будь-яка торговельна марка 
може демонструватись у рекламі, використовуватись у діловій 
документації підприємства, а до споживачів у вигляді конкрет-
ного товару на ринку так і не дійти. Це звичайно викликає певні 
застереження. Чи можна говорити, що така рівнозначність 
виправдовує сенс існування згаданої на початку норми про при-
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мусове припинення права на торговельну марку? Дещо супереч-
ливою в цьому контексті нам видається позиція Вищого госпо-
дарського суду України в справі торговельної марки BAILEYS 
(справа № 9/55 від 26.04.2012 р.), який розтлумачив ч. 4 ст. 16 
Закону так: торговельна марка вважається використаною, якщо 
є «факт наявності відповідного товару або послуги», які нею 
позначаються [143]. Як убачається, із тексту Закону такий 
висновок безпосередньо не випливає, проте навіть цей підхід 
вітчизняного практика не повною мірою відповідає європей-
ським. Судова практика органів ЄС демонструє доволі цікаві 
приклади.  

Так, Суд справедливості Європейського Союзу 9 грудня 
2008 року розглянув справу австрійського некомерційного това-
риства «Feldmarschall Radetzky» [144], яке послуговувалось 
зареєстрованою торговельною маркою через нанесення її на 
медалі, якими відзначалися члени цього товариства. Позначення 
вживалося також у кореспонденції товариства, розміщувалася 
на запрошеннях, у діловодстві. Указані способи використання 
було названо такими, що не можуть вважатись дійсними, реаль-
ним використанням торговельних марок у розумінні Директиви 
№ 89/104/ЄЕС, оскільки позначення використовували лише для 
внутрішніх потреб товариства. На думку Суду, торговельна 
марка повинна використовуватися фактично, відповідно до своєї 
головної функції, яка полягає в запевненні невизначеного (виді-
лено нами. – С. С.) кола споживачів, що товар походить від 
указаного виробника.  

У Республіці Польща в арт. 160 (п. 1 ч. 1) Закону p.w.p. 
говориться про припинення права на товарний знак, якщо він не 
використовується в дійсний (польською rzeczywisty) спосіб 
упродовж п’яти років. Ю. Л. Бошицький справедливо зазначає, 
що «інститут використання товарного знака, впроваджений в 
польську систему права, має між іншим загальну мету, – зро-
бити знак активним, тобто прив’язати до інституту його фактич-
ного використання та надати можливість викреслити його з 
реєстру невживаних знаків» [145, c. 219]. 

Дійсне використання − пріоритет для всього комплексу пра-

вомочностей правоволодільця щодо торговельних марок згідно 

зі стандартами Європейського Співтовариства. М. Тжебіатов-
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ський, зокрема, вказує, що польська судова практика не вступає 

у суперечність із загальноєвропейською, як і остання при 

визначенні дійсного використання чітко виділяє такі його еле-

менти, як: намір дійсного використання товарного знака, дії, 

пов’язані з введення товару в оборот та сам факт введення 

товару, позначеного відповідним товарним знаком, у господар-

ський оборот [146, с. 22]. Особа, яка бажає послатися на обста-

вини, що заважали йому справді використовувати товарний 

знак, повинна крім наведення цих обставин, які мали б бути 

відповідним чином оцінені судом чи Патентним відомством, ще 

й довести факт наявності намірів використання знака, а також 

підготовчих дій до такого використання. До них належать, на-

приклад, укладення ліцензійних договорів. Важливим компо-

нентом дійсного використання є введення товару, позначеного 

знаком, в оборот. Відповідь на питання про те, що потрібно 

вважати введенням товару в оборот, надає Відомство гармоні-

зації внутрішнього ринку, вказавши, що таким треба вважати 

вивіз товарів із країни походження і його отримання в країні 

призначення підприємцем, який має цей товар увести на націо-

нальний ринок. При цьому факт установлення, чи дійшов товар 

до кінцевих споживачів, не має значення [146, с. 25].  

Дійсне використання товарного знака, згідно з польським 

законодавством, тісно пов’язане з господарською діяльністю 

підприємства, яке є суб’єктом прав на нього. Призупинення 

господарської діяльності з випуску охоплених свідоцтвом про 

реєстрацію товарів, банкрутство, віднесені до випадків невико-

ристання товарного знака.  

У польській літературі виділяють дійсне використання й 

намір дійсного використання, що важливо для з’ясування, чи 

може реклама бути віднесеною до наміру дійсного використан-

ня. Реклама, не пов’язана реальним фактом наявності товарів, 

позначених товарним знаком у торговому обороті, відповідно до 

польської судової практики, не може вважатися наміром дійс-

ного використання [146, c. 21]. 

Варто також зіставити дійсне використання товарного знака 

та його загальновідомість чи добру репутацію. Ознайомлення зі 

знаком певного сектора суспільства дає змогу споживачам роби-
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ти висновки про якість товару і відсутність введення його в 

оборот не повинно розглядатись як «застій» позначення. Більше 

того, на загальновідомі знаки не поширюється обмеження щодо 

надання їм охорони тільки в межах, заявлених за МКТП груп 

товарів та послуг. Однак Патентне відомство Республіки Польща 

дотримується позиції, що добра репутація чи відомість знака не 

звільняє їх правоволодільців від обов’язку дійсного його вико-

ристання на території Республіки Польща [146, с. 25].  

За суб’єктом права на торговельну марку передбачається 

також виключне право дозволяти використання торговельної 

марки й можливість уступки належних йому майнових прав на 

торговельну марку в порядку цесії. Потрібно вказати, що реалі-

зація обох можливостей розпорядження цим об’єктом права 

інтелектуальної власності в польському праві й законодавстві 

має свої особливості, що характеризуються поєднанням і при-

ватно-правових, і публічно-правових моментів. 

Укладення ліцензійного договору − важлиа умова капіталі-

зації прав на торговельні марки, яким особа могла б отримувати 

зиски, сама не вдаючись до виробництва товарів чи надання 

послуг, перетворити таким чином права це позначення у товар. 

Ліцензія уповноважує суб’єкта (ліцензіата) на користування 

чужим нематеріальним благом, яке охороняється виключними 

правами, що слугують іншому суб’єкту (ліцензіару). І в україн-

ській, і польській літературі ліцензію розглядають як дозвіл 

правомочного суб’єкта, який має виключне право, що надається 

іншій особі, яка внаслідок цього набуває правомочності корис-

тування визначеним нематеріальним благом. Ліцензія може бути 

виключною – ліцензіат передає увесь комплекс правомочностей, 

утрачаючи будь-які можливості самому використовувати торго-

вельну марку чи видавати ліцензії на її використання іншим 

особам; невиключною – ліцензіар зберігає за собою можливість 

використовувати позначення, а також видавати ліцензії на 

використання іншим особам; одиночною – ліцензіар зберігає 

можливість використовувати позначення, але без права видавати 

ліцензії на нього іншим особам.  

Ліцензія на використання торговельної марки виникає вна-

слідок укладення договору, який є двостороннім правочином.  
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Важливою умовою під час укладення й виконання ліцен-

зійного договору є дотримання якості позначуваних товарів 

ліцензіатом. Законодавець України в ч. 8 ст. 16 Закону «Про 

охорону прав на знаки для товарів і послуг» ставить вимогу 

наявності в умовах цього договору пункту про те, що якість 

товарів і послуг ліцензіата не повинна бути нижчою від якості 

товарів та послуг власника свідоцтва (ліцензіара). Ця норма 

спрямована на унеможливлення погіршення якості маркованої 

продукції ліцензіаром. Вона імперативна, становить собою 

істотну умову договору, а тому її відсутність у переліку умов 

ліцензійного договору означатиме його неукладеність. Поль-

ський законодавець подібної норми не передбачив, проте ввів 

інше, корисне з погляду забезпечення якості товарів, нововве-

дення, яке варто розглянути.  

Змінами 2007 року в p.w.p. було передбачено можливість 

припинення права на товарний знак, якщо внаслідок дії суб’єкта 

виключного права або, за його згодою, третіх осіб, це позначення 

стало вводити в оману, зокрема щодо характеру, властивостей 

або географічного походження товару (п. 3 ч. 1. арт. 169 p.w.p.). 

До таких властивостей належить, зокрема, якість товару.  

М. Залуцький наводить дві протилежні позиції, які склались 

у польській юридичній науці щодо обов’язку ліцензіата під-

тримувати якість позначуваного товару на тому самому рівні. 

Відповідно до першої, «споживчоцентричної» позиції, товарний 

знак розглядається як засіб, що схиляє споживача до покупки 

позначуваного товару, оскільки може містити в собі інформацію 

про його якість, усталену репутації на ринку, створену рекла-

мою, певну відомість, а тому при здійсненні правової охорони 

стосовно нього потрібно враховувати й гарантувати інтереси 

споживачів. Друга позиція, «власникоцентрична», полягає в тому, 

що знак відображає інформацію лише про виробника, а сама 

потреба підтримувати постійно один і той самий рівень якості 

продукції є посяганням на сферу його економічної свободи й із 

позицій ринкової економіки навіть шкідлива [74, с. 203–204].  

Ми дотримуємось першої позиції. Багато правоволодільців 

в Україні часто прагнуть лише капіталізації торговельної марки, 

підтримуючи на початку високий рівень якості товарів для того, 
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аби в подальшому передати свої позначення за договорами 

виключної ліцензії або відступленнями майнових виключних 

прав іншим особам. Ліцензіати в таких випадках, скоріше, 

захочуть користуватися репутацію позначення, аніж дбати про 

якість позначуваного товару. До того ж контроль за якістю 

продукції з боку ліцензіара може бути лише формальним. У 

зв’язку із цим, на нашу думку, потрібно передбачити аналогічну 

норму й у нашому законодавстві.  

За власником свідоцтва на знак для товарів та послуг перед-

бачено також і право здійснювати перший продаж виробленого 

й позначеного його торговельною маркою товару або дозволяти 

це іншим особам через укладення відповідних дистриб’ютор-

ських чи агентських договорів. Це відкриває для нього можли-

вості визначати умови дистрибуції своєї продукції, включаючи і 

територію продажів, і ціну й обсяги її реалізації. Надання ним 

чіткої й недвозначної згоди на впровадження виробленого 

товару в оборот є умовою подальшої його правомірності. Однак 

після правомірного введення товару в оборот можливості по-

дальшого впливу виробника на продажі позначених його торго-

вельною маркою товарів істотно обмежуються, унаслідок чого 

відбувається вичерпання виключного права на впровадження 

товару в цивільний оборот, яке потрібно розглянути докладніше.  

Правило про вичерпання, сформульоване в абз. 2 ч. 6 ст. 16 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг», відповідно до якого: «виключне право власника свідоц-

тва на знак для товарів і послуг не поширюється на викорис-

тання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний 

оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що 

власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке 

використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема 

в разі зміни або погіршення стану товару після введення його в 

цивільний оборот».  

При характеристиці наведеної норми потрібно обов’язково 

враховувати те, що вона є результатом гармонізації національ-

ного законодавства з вимогами Директиви ЄС № 89/104 про 

наближення законодавств держав-членів щодо торговельних 

марок, зокрема її п. 2 ст. 7, та є її дослівним перекладом. Цікаво, 
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що законодавство таких сусідніх країн, як Республіка Білорусь і 

Російська Федерація подібного формулювання правила про ви-

черпання не містить. Наявність таких різних підходів поясню-

ється передовсім тим, що міжнародні акти з питань охорони 

торговельних марок, укладені в рамках Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності та Світової організації торгівлі, 

надають національним законодавцям свободу дій у визначенні 

режиму вичерпання прав на торговельні марки.  

Отже, у законодавстві України можна констатувати наяв-

ність лише одного винятку з правила про вичерпання виключ-

ного права на торговельну марку – існування у правоволодільця 

вагомих підстав забороняти використання своєї торговельної 

марки, зокрема в разі зміни або погіршення стану позначеного 

нею товару після введення його в цивільний оборот. Це надає 

суб’єктові права на торговельну марку можливості контролю за 

цивільним оборотом своїх товарів для реалізації трьох основних 

функцій торговельної марки. Ідеться насамперед про забезпе-

чення стану інтегральності (єдності, цілісності) торговельної 

марки з товаром, що не допускає випадків будь-яких змін у його 

складі, функціях, властивостях, здійснених продавцями. Подібні 

дії порушували б найголовнішу функцію торговельної марки – 

вказувати на те, що товар вироблений особою, яка є правоволо-

дільцем відповідної торговельної марки, а в разі можливого 

погіршення якості, – ще й гарантійну. Важливість цієї норми 

проявляється в тому, що вона дає змогу контролювати дії не 

стільки дистриб’юторів, яких обмежують умови відповідних 

договорів, а саме роздрібних торговців, що не перебувають із 

виробником у жодних зобов’язальних правовідносинах.  

Констатуємо, що в Україні досі не напрацьовано потрібну 

практику застосування цієї норми. Проблеми передовсім може 

створювати формулювання її тексту, що передбачає можливість 

суду самостійно визначати такі підстави, де зміна чи погіршення 

стану товару, зрозуміло, мають розглядатися лише як певні 

окремі випадки. Тому доречною тут видається позиція поль-

ських науковців та практиків, які вважають, що використання 

словосполучення вагомі підстави в Директиві № 89/104/ЄEC 

має за мету забезпечити формування широкого й еластичного 
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кола випадків безпосередньо судовою практикою [94, с. 341], і 

така практика, передовсім Європейського суду справедливості, 

уже дає можливість виокремити на сьогодні три групи цих ваго-

мих підстав: 1) порушення, які стосуються змін в упакуванні 

товару; 2) порушення, що стосуються змін безпосередньо в то-

варі; 3) порушення під час рекламування товару. Розглянемо їх.  

Зміни в упакуванні товару. У цій сфері ЄСС дотримується 

позиції, що перепакування товару допускається, якщо це не 

впливає на оригінальний стан продукту всередині упаковки. 

Сюди можна віднести випадки виймання блістерної упаковки, 

пляшок, ампул, посудин з оригінального зовнішнього упакуван-

ня й запаковування їх у нове, приклеювання етикеток на 

внутрішньому упакуванні товару, додавання до упаковки нової 

інструкції. Потрібно, аби на новій упаковці було в доступний 

спосіб розміщено інформацію про того, хто здійснив переупаку-

вання. Також важлива форма та презентація нового упакування, 

які не повинні завдавати шкоди репутації торговельної марки й 

виробника. ЄСС наголошує і на тому, що імпортер зобов’язаний 

повідомити виробника перед уведенням товару в оборот про 

здійснене переупакування та на його вимогу представити зразок 

переупакованого продукту (рішення у справі Bristol-Myers Squibb 

проти Paranova A/S від 11 липня 1996 року [147]).  

Зміни в товарі. За загальним підходом будь-які зміни в 

оригінальному товарі потрібно тлумачити як порушення функції 

вказівки про походженння, яку виконує торговельна марка, а 

тому вони не допускаються.  

Рекламування товару. Проблеми тут можуть виникати 

переважно з рекламою престижних товарів. ЄСС зазначає: при 

здійсненні продажів, які часто виступають предметами розкоші, 

продавці не можуть діяти недобросовісно, завдаючи шкоди 

інтересам виробника. Зокрема продавець не повинен допускати, 

аби здійснювана ним реклама чи промоція продаваного товару 

негативно впливали на вартість торговельної марки, зменшуючи 

її престиж і привабливість. У розглянутій ЄСС в 1997 році 

справі за позовом компанії Christian Dior проти Evorze BV 

йшлося про рекламу торговельних марок компанії Christian 
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Dior, яку відповідач, здійснюючи роздрібну торгівлю, проводив 

у звичайний для себе спосіб, на звичайних рекламних листівках, 

розміщуючи там графічні торговельні марки Christian Dior (Eau 

Sauvage, Poison, Fahrenheit та ін.) [148]. Це не відповідало ре-

кламній політиці Dior стосовно вказаних марок і, на думку 

компанії, підривало їх престиж. ЄСС не погодився з аргумен-

тами останньої й установив, що роздрібні продавці можуть 

використовувати звичайно прийняту у своїй діловій практиці 

рекламу щодо товарів того самого виду, навіть різної якості, 

щоб привернути увагу споживачів на подальший оборот цими 

товарами за умови якщо це не завдає істотної шкоди репутації 

торговельної марки.  

Отже, спосіб визначення суб’єктного складу права на 

торговельну марку в Україні, а також окремі питання правового 

статусу відповідних суб’єктів у чинному законодавстві потре-

бують удосконалення.  

 

 

2.4. Захист прав на торговельні марки 

в Україні й Польщі 

 

Цивільне законодавство України передбачає цілу низку 

способів цивільно-правового захисту, якими ними можуть по-

слуговуватися правоволодільці відповідних торговельних марок. 

Доречна є їх класифікація, запропонована О. Б. Андрейцевою, 

на загальні (ст. 16 ЦК України) та спеціальні (ст. 432 ЦК України), 

серед яких можна виділити спеціальні інституційні, що засто-

совуються в межах відповідних інститутів права інтелекутальної 

власності, та спеціальні окремі, – щодо окремих об’єктів [149].  

Потрібно зазначити, що в цивільному законодавстві Украї-

ни не передбачено переліку способів порушення права інтелек-

туальної власності на торговельну марку. У Законі України 

«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» його можна 

вивести лише зі змісту права забороняти використання знака для 

товарів і послуг, яким наділений правоволоділець відповідно до 

ч. 5 ст. 16 указаного нормативно-правового акта.  
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У польському законодавстві, на відміну від українського, 
такий перелік наведено в ч. 2 арт. 296 p.w.p., відповідно до якої 
порушенням охоронного права на товарний знак визнається:  

− використання знака, ідентичного до зареєстрованого 
щодо ідентичних товарів; 

− використання ідентичного або подібного до зареєстро-
ваного знака до ідентичних або подібних товарів, якщо 
це використання може ввести в оману частину спожи-
вачів, до чого зокрема належить ризик сплутування 
знака із зареєстрованим;  

− використання знака, ідентичного або подібного до зареє-
строваного знака з доброю репутацією щодо будь-яких 
товарів, якщо це може принести зиск порушникові, 
завдати шкоди розрізняльному характеру або репутації 
такого товарного знака. 

Поряд із цим, в Україні й Польщі захист прав та інтересів 
правоволодільців забезпечується нормами права захисту від 
недобросовісної конкуренції. Закон Республіки Польща про 
подолання нечесної конкуренції описує правопорушення у сфері 
використання товарних знаків як таке використання позначення 
для товарів і послуг, яке може вводити споживачів в оману 
щодо походження, кількості, якості, складу, способу виготов-
лення, придатності, способів використання, мети, зберігання або 
інших істотних властивостей товарів або послуг [150]. Анало-
гічне формулювання містить Закон України «Про захист від 
недобросовісної конкуренції». 

У p.w.p. засоби захисту поділяються на дві групи. Перша 
встановлюється для винаходів, промислових зразків, корисних 
моделей і топографій мікросхем, друга – для товарних знаків із 
географічними зазначення. У ч. 1 ст. 296 закону про промислову 
власність Польщі передбачено, що особа – суб’єкт виключного 
права на товарний знак у разі його порушення вправі вимагати: 
1) припинення цього порушення; 2) повернення безпідставно 
одержаних коштів; 3) публікації судового рішення про притяг-
нення порушника до цивільно-правової відповідальності; 4) від-
шкодування завданої шкоди.  

Особливої уваги потребують передовсім позови про публі-

кацію судового рішення щодо порушення права на товарний 
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знак, що у вітчизняному законодавстві, згідно з ч. 2 ст. 432 ЦК 

України, названо опублікуванням у засобах масової інформації 

відомостей про порушення права інтелектуальної власності 

та зміст судового рішення щодо такого порушення. Потреба 

цього способу захисту повністю зумовлене специфікою об’єктів 

інтелектуальної власності й характером порушенням прав на 

них. Інформаційний чинник має надзвичайно важливе значення 

в цілому механізмі цивільно-правової охорони. Вседоступність 

таких нематеріальних об’єктів, як торговельні марки, дуже часто 

робить їх об’єктами незаконного використання, наслідки якого 

суб’єкт виключного права не може передбачити. Інформування 

споживачів через відповідне повідомлення в пресі може змен-

шити розміри потенційної шкоди, запобігти введенню в оману 

споживачів. Аналогічний засіб захисту наявний і в польському 

законодавстві. 

Важливу роль у забезпеченні захисту прав на торговельні 

марки відіграє, зокрема, і такий спосіб захисту, як повернення 

безпідставно одержаних коштів, який передбачено в ч. 1 

арт. 296 p.w.p. Він забезпечує правоволодільцю можливість 

вимагати отримання безпідставно одержаних коштів іншою 

особою, яка використовувала його позначення без достатніх на 

те правових підстав. Причому в діях такої особи вина відсутня, а 

власне використання товарного знака може бути результатом 

помилки органу, що реєстрував торговельну марку (на практиці 

трапляється чимало випадків, коли свідоцтво про реєстрацію 

знака для товарів і послуг визнається недійсним і постає потреба 

подальшого вирішення майнових наслідків цього).  

Одним із найважливіших засобів захисту правоволодільців 

є відшкодування майнової шкоди, завданої унаслідок незакон-

ного використання цього комерційного позначення. Практика 

відшкодування збитків в Україні показує складність доведення 

їх розмірів під час розгляду справ судами. Часто в цій вимозі 

суб’єктам господарювання відмовляють, а задоволенню підлягає 

лише немайнова шкода. У зв’язку із цим вважаємо, що цей засіб 

захисту потребує окремої пильної уваги.  
Директива у справі захисту прав інтелектуальної власності 

передбачила альтернативу вибору способів відшкодування шко-
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ди, яка надається суб’єктові права інтелектуальної власності. 
Зокрема, згідно із ч. 1 ст. 13 Директиви № 2004/48/ЄЕС [151] за 
вибором суб’єкта права на торговельну марку суд відшкодовує 
шкоду, зваживши всі негативні економічні наслідки порушення 
права на знак, у т. ч. втрачену вигоду потерпілого, зиск поруш-
ника, який він отримав унаслідок порушення чужого права, а 
також інші елементи, крім економічних, у т. ч. немайнову шкоду 
(п. «а») або встановлює відшкодування на підставі таких 
елементів, як, щонайменше, ліцензійна виплата, яку порушник 
мав би виплатити, коли б отримав від правомочної особи згоду 
на користування його правом (п. «b»).  

Польське законодавство було адаптоване переважно до вка-
заної вимоги Директиви, що ж до вітчизняного, то їх впрова-
джено лише частково. У ст. 432 ЦК України передбачено, що 
суб’єкт права інтелектуальної власності має право вимагати 
застосування разового грошового стягнення замість відшкоду-
вання збитків за неправомірне використання об’єкта права 
інтелектуальної власності (у нашому випадку – торговельної 
марки). Однак ця норма не є нормою прямої дії, адже розмір 
такого стягнення, як випливає із ЦК України, має визначатись 
окремим законом. Щодо авторського й суміжних прав цей 
механізм передбачено в Законі України «Про авторське право та 
суміжні права» [152]. Що ж до Закону України «Про охорону 
прав на знаки для товарів і послуг», то він нічого подібного не 
містить, що робить неможливим застосування цієї моделі на 
практиці.  

У польському p.w.p. у ч. 1 арт. 296 передбачено, що в разі 
винних дій особи, яка порушила право на товарний знак, суб’єкт 
цього права може вимагати відшкодування завданої йому шкоди: 

− на загальних підставах (передбачених у цивільному 
кодексі Польщі. – Авт.) або 

− через виплату відповідної суми коштів у розмірі плати за 
ліцензією або іншій відповідній оплаті, які на момент їх 
установлення судом мали б належати правомочній особі 
внаслідок надання ним згоди на використання товарного 
знака. 

Так, маркуючи чужим позначенням товар, можна отримати 

зиск із чужої репутації на ринку, досягнувши обсягу продажів 
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контрафактної продукції в тих розмірах, які, наприклад, має 

володілець відповідної торговельної марки, отримавши при 

цьому відповідну вигоду, яку мав би отримати потерпілий. 

Якщо ця маркована продукція буде гіршої якості, правоволо-

дільцеві торговельної марки буде заподіяно шкоди і у витратах 

на відновлення порушеного реноме, репутації, і в падінні попиту 

на продукцію, а отже і її оборотів, що знову ж таки призведе до 

втрати запланованих доходів. Відшкодування шкоди у таких 

випадках спрямоване переважно на відновлення безпосередньо 

функцій торговельної марки саме як комунікатора між спожива-

чами й виробниками, а не як об’єкта цивільного обороту. 

Наслідком погіршення реноме торговельної марки може бути 

також і відхід контрагентів – суб’єктів комерційної діяльності, а 

отже неможливість укладення договорів про передачу об’єкта 

інтелектуальної власності, внаслідок чого страждатиме склад-

ник цього комерційного позначення вже як об’єкта права 

інтелектуальної власності.  

Загалом там, як і в Україні, шкоду прийнято розглядати у 

двох її проявах – реальній, дійсній шкоді та втраченій вигоді. 

При встановленні розмірів і відшкодуванні утраченої виго-

ди треба виходити з того, що в торговельній марці закладено дві 

можливості її використання – для власних потреб – позначення 

своїх товарів, використання його в рекламі тощо або ж передача 

його іншим особам. У разі порушення першої можливості, прин-

ципове значення має доведення причинно-наслідкового зв’язку 

між самим правопорушенням і падінням оборотів товарів чи 

послуг, що й спричинило шкоду у вигляді неотриманих доходів. 

Важливо при цьому довести, що втрачена вигода суб’єкта права 

не є результатом відповідної кон’юнктури на ринку, появи кон-

курента, сезонних падінь продажів на певні види його товарів.  

Коли йдеться про передачу позначення іншим особам, 

зокрема можливість укладення ліцензійних договорів, яка стала 

неможливою внаслідок вчинення правопорушення і в Україні, і 

в Польщі, судові органи виходять із того, що ліцензійна оплата 

як міра втраченої вигоди може застосовуватись лише тоді, коли 

суб’єкт права доведе, що мав змогу укласти такі договори на 

визначених умовах. Так, Вищий господарський суд України 
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відмовив ТОВ «Нова інтернаціональна компанія» в задоволенні 

вимоги про відшкодування збитків, завданих унаслідок неза-

конного використання її знака для товарів і послуг «Наша 

Марка» фірмою «Союз-Віктан ЛТД». Звертаючись із позовом, 

позивач зазначав, що, використовуючи знак «Наша Марка», 

відповідач отримував прибутки, позбавляючи його можливості 

отримати винагороду за надання прав на використання знака за 

ліцензійним договором, який міг бути укладений із підприєм-

ствами. Позивач розрахував розмір завданих збитків із ураху-

ванням кількості виготовленої відповідачем продукції за 10 л 

горілки розміром 2.00 грн за аналогією з іншими ліцензійними 

договорами, укладеними позивачем. Суд із таким розрахунком 

не погодився, указавши, що позивач мав би довести, що в нього 

була реальна можливість укласти договір з іншою особою саме 

на вказаних умовах і дії відповідача йому у цьому завадили [153]. 

У польському законодавстві для визначення розмірів шкоди 

використовується т. зв. диференційний метод (або метод різ-

ниці). Суть його полягає в порівнянні гіпотетичного майнового 

стану, який існував би за відсутності протиправної дії з боку 

правопорушника з тим, який склався внаслідок цієї дії. Підста-

вою його застосування є арт. 361 § 2 Цивільного кодексу Поль-

щі, відповідно до якого під шкодою розуміються ті втрати, яких 

потерпілий зазнав або вигоди, які міг би отримати, якби йому не 

було заподіяно шкоди. Його застосування дає змогу відшкодо-

вувати не тільки пряму, але й непряму шкоду, що дуже важливо 

для захисту торговельних марок. Як зазначає А. Тішнер, у сфері 

нематеріальних об’єктів права й зокрема торговельних марок, 

шкода заподіюється не безпосередньо самому об’єктові, а май-

новому становищу підприємства загалом [68, с. 80]. Концен-

труючись саме на майновому становищі, а не на конкретному 

об’єкті права, цей метод, на думку М. Калінського, дає змогу 

продемонструвати всю влучність формулювання поняття 

майнова шкода, адже домагається зрівняння різниці у цілому 

майні потерпілого, а не лише безпосередньо в речі (об’єктові), 

яких стосувалося правопорушення [154, c. 102]. Збитки в таких 

випадках визначаються через аналіз конкретного впливу право-

порушення на все майно потерпілого і проявляються в тому, що 



 

104 

втрачається довіра до торговельної марки, її репутації, відбувається 

відхід постійних клієнтів, падає попит на продукцію [68, c. 80]. 

У визначенні шкоди за ЦК України бачимо інший підхід. У 

ст. 22 ЦК України під реальними збитками розуміються втрати, 

яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Упущена 

вигода – це дохід, який би особа мала отримати за звичайних 

обставин, коли б її право не було порушене. У зв’язку із цим 

виникає питання, про відновлення якого порушеного права на 

торговельну марку йтиметься: майнового виключного права чи 

права на ділову репутацію, яке тісно пов’язане із цим нема-

теріальним об’єктом, який виступає носієм ділової репутації 

(наприклад, як це часто буває в разі випуску продукції низької 

якості під імітованою маркою)? 

В Україні розроблено методику оцінювання майнових прав 

інтелектуальної власності – Національний стандарт № 4 «Оцінка 

майнових прав інтелектуальної власності», затверджений Поста-

новою Кабінету Міністрів України 3 жовтня 2007 року [155]. 

Цей стандарт можна використовувати при визначенні розміру 

збитків, завданих унаслідок неправомірного використання об’єк-

тів права інтелектуальної власності. У ньому передбачено, що 

вартість майнового права встановлюється з урахуванням цілої 

низки обставин, зокрема й ділової репутації.  

Однак застосовування такого оцінювання при встановленні 

розмірів заподіяної шкоди не може бути ефективною. Суб’єкт 

оціночної діяльності не може враховувати, як саме дії поруш-

ника вплинули на вартість майнового права, установити при-

чинно-наслідковий зв’язок між його діями й зменшенням вар-

тості майнового права. Очевидно, що встановлення розміру 

шкоди в такому разі без проведення спеціальних маркетингових 

досліджень із конкретно поставленою метою – з’ясувати й 

документально підтвердити причинно-наслідковий зв’язок між 

збитками суб’єкта права інтелектуальної власності та діяльністю 

порушника, неможливе. Окрім того, чинна редакція ст. 22 ЦК 

України говорить тільки про втрати внаслідок знищення або 

пошкодження речі, а не майнового права. Отож у випадку 
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торговельної марки можна вести мову лише про витрати на 

відновлення порушеного права на неї.  
Диференційний метод відшкодування шкоди дає змогу аб-

страгуватись від конкретного блага. Згідно з польським правом 
такі витрати у випадках товарних знаків можуть проявлятись у 
коштах, які суб’єкт права має витратити для відновлення, 
корегування існуючого майнового становища. До них часто 
відносять кошти на оголошення, рекламу (наприклад, реклама 
роз’яснюючого характеру, коли споживачам повідомляється про 
відмінності упаковки та позначення справжнього товару від 
фальсифікованих) та ін. Сюди також зараховують кошти, спря-
мовані на проведення досліджень щодо розмірів заподіяних 
підприємству збитків унаслідок порушення права на товарний 
знак, витрати, пов’язані з модифікацією асортиментів товарів 
або способу їх виготовлення й навіть кошти, які спрямовувалися 
на переобладнання для випуску іншої продукції чи надання 
інших послуг [68, с. 88–89]. 

Альтернативний спосіб відшкодування шкоди, який відпо-
відно до ЦК України названо разовою грошовою виплатою, у 
Польщі визначається як виплата відповідної суми коштів 
розміром плати за ліцензією, яку має здійснити правопорушник 
унаслідок незаконного використання ним права на товарний 
знак. Характер відшкодування, що застосовується в цій моделі, 
властивий торговельній марці саме як об’єктові права інтелек-
туальної власності і спрямований на відшкодування втраченої 
вигоди, яку особа мала б отримати не внаслідок обороту товарів, 
незаконно позначених її товарним знаком, а цивільного обороту 
майнового виключного права на позначення. Його часто іме-
нують «фікцією ліцензійного договору», адже порушникові 
фактично нав’язуються умови договірних відносин.  

При визначенні розміру ліцензійної плати в польському 
праві підлягають установленню обсяги оборотів продукції по-
рушника. Установлюється також, чи укладались суб’єктом охо-
ронного права на товарний знак ліцензійні договори в мину-
лому, на яких умовах, що дає змогу встановити розмір відшко-
дування з урахуванням кожного конкретного випадку. У разі 
відсутності означених даних, розмір відшкодування визнача-
ється на розсуд судового органа.  



 

106 

Застосування відшкодування шкоди у вигляді плати за 

ліцензію має низку позитивних моментів. Вимагаючи відшкоду-

вання за допомогою цього способу, суб’єкт порушеного права 

може не розкривати стан свого майнового становища перед 

порушником (зазвичай, конкурентом), що обов’язково матиме 

місце при відшкодуванні шкоди на класичних засадах цивіль-

ного права [156, c. 5]. Але найбільшу перевагу цей спосіб надає 

в тому, що дає змогу уникнути складнощів, а почасти й немож-

ливості за допомогою традиційної моделі відшкодування шкоди 

довести розмір упущеної вигоди.  

Незважаючи на всі вказані переваги, застосування цієї 

моделі нехтує кількома основними засадами майнової відпо-

відальності, зокрема принципом повного її відшкодування, ото-

тожнює факт правопорушення зі шкодою, що дозволяє називати 

її «відшкодуванням без шкоди». Окрім цього, застосування 

вказаного способу захисту торговельних марок як альтернативи, 

на нашу думку, викликає певні перестороги. Директива 

№ 2004/48 ЄЕС не передбачила якихось особливостей захисту 

цих комерційних позначень, зрівнявши їх з іншими об’єктами 

інтелектуальної власності. Цей підхід нам видається не зовсім 

правильним. Так, наприклад, щодо об’єктів авторського права 

застосування цієї альтернативи себе виправдовує, адже там 

підлягає відшкодуванню найчастіше саме втрачена вигода авто-

ра. Твір, як нематеріальне благо, відповідно до своєї юридичної 

природи, не може зазнати втрат, його незаконне використання 

не вплине на вартість цього об’єкта, що відкриває шлях до 

застосування фікції ліцензії, якщо неможливо довести розмір 

втраченої вигоди за допомогою класичних засад цивільно-пра-

вової відповідальності [157, c. 194]. Однак у разі торговельних 

марок, обираючи її як альтернативу, доводиться жертвувати 

можливістю відшкодувати дійсну шкоду. Втрачена ж вигода в 

разі торговельної марки не обмежується лише втраченими 

доходами внаслідок неукладених ліцензійних договорів, про що 

вказувалося вище. Відтак постає питання про ефективність 

запропонованої європейським законодавцем альтернативи.  

Ми вважаємо, що під час роботи над національним законо-

давством щодо відшкодування шкоди, завданої внаслідок непра-
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вомірного використання торговельної марки, подальшого роз-

витку та вдосконалення потребує саме механізм відшкодування 

на загальних засадах цивільного законодавства. Водночас 

потрібно передбачити в Законі «Про охорону прав на знаки для 

товарів і послуг» альтернативний спосіб відшкодування, 

зокрема на прикладі польського досвіду.  

Треба також звернути увагу на питання відшкодування 

шкоди, завданої володільцям незареєстрованих позначень у разі 

недобросовісної конкуренції.  

Незаконне використання незареєстрованого знака може 

проявлятись у вигляді недобросовісної конкуренції на ринку. 

Можливості захисту незареєстрованих позначень від актів недо-

бросовісної конкуренції передбачає Закон України «Про захист 

від недобросовісної конкуренції», однак чинна редакція ст. 22 

ЦК України не дозволяє відшкодовувати шкоду, завдану вна-

слідок таких недобросовісних дій, оскільки ставить це в залеж-

ність від наявності в підприємця (підприємства) суб’єктивного 

права на позначення. Такі ж позначення, як відомо, використо-

вуються фактично, без будь-якого правового титулу щодо них. 

Натомість уже схарактеризований диференційний метод відшко-

дування шкоди у польському цивільному законодавстві цю 

можливість надає.  

У цьому контексті навряд чи можна погодитись із думкою 

російського вченого В. І. Єрьоменка, який говорить про наяв-

ність самостійного суб’єктивного права на захист від недобро-

совісної конкуренції, «яке здійснюється через виконання право-

вих заборон невизначеним колом осіб (третіми особами), тобто 

наявність права на захист зобов’язує цих осіб дотримуватись 

правових норм...» [158, c. 46]. На нашу думку, така інтерпрета-

ція суперечить основним положенням концепції права на захист 

як самостійного суб’єктивного права, що є доволі поширеною і 

в російській, і у вітчизняній юридичній науці. Прихильники 

вказаної концепції розглядають право на захист як охоронне 

суб’єктивне право й пов’язують час його виникнення з момен-

том порушення або невизнання вже наявного регулятивного права. 

Так, Г. В. Власова, у своєму дослідженні, присвяченому 

структурі суб’єктивного цивільного права, зазначає, що суб’єк-
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тивне право на захист і з настанням вказаного моменту набуває 

форму або права на позов, або охоронюваного права на здійс-

нення односторонньої дії [159]. Існувати до порушення право на 

захист від недобросовісної конкуренції не може, адже незрозу-

міло, у чому тоді полягатиме його зміст, тому й переконливих 

підстав для введення такої конструкції не вбачається.  

Польський законодавець і практик займає послідовну пози-

цію у забезпеченні захистом незареєстрованих товарних знаків. 

Характеризуючи процитовані норми p.w.p., варто звернути 

увагу на те, що диспозиція п. 1 ч. 1 арт. 296 p.w.p. про загальні 

засади відшкодування шкоди бланкетна, вона відсилає до норм 

цивільного кодексу. Натомість п. 2 про ліцензійну виплату є 

нормою вже безпосередньо спеціального законодавчого акту з 

промислової власності – p.w.p. Отже, суб’єктові порушеного 

права запропоновано можливість вибору не тільки способу 

захисту свого права, а також його систем. З погляду захисту 

інтересів володільців незареєстрованих позначень, наявність 

такої альтернативи в законодавстві є просто необхідною. Від-

шкодування шкоди за допомогою норм Цивільного кодексу 

Республіки Польща − окрема система цивільно-правового 

захисту товарних знаків, яку, поряд із суб’єктами виключного 

права на зареєстровані товарні знаки, можуть користуватись 

володільці незареєстрованих позначень. 

Із цього приводу чітко висловився Вищий адміністративний 

суд Польщі. В одному зі своїх рішень він указав, що незареє-

стровані товарні знаки можуть підлягати правовій охороні на 

підставі норм цивільного кодексу в порядку цивільно-правової 

відповідальності, а саме – деліктної. Водночас, спеціальний 

режим правової охорони нормами p.w.p. мають лише ті знаки, 

що пройшли відповідну, передбачену цим законом, процедуру 

реєстрації й відповідають усім визначеним там умовам охороно-

здатності [160]. Польський суд, на нашу думку, абсолютно 

доречно розмежував можливість фактичного використання то-

варного знака і його використання як об’єкта права інтелекту-

альної власності, який охороняється відповідним виключним 

правом. Відсутність реєстрації й надання виключного права на 
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товарний знак, зазвичай, не впливає на виконання знаком своєї 

основної економічної функції – бути засобом розрізнення това-

рів і послуг одного підприємства від товарів та послуг іншого. 

Натомість виключне право характеризує його більшою мірою як 

об’єкт інтелектуальної власності, внаслідок використання якого 

(передовсім через надання ліцензії) можна отримувати вигоду.  

Віддаючи належне всім перевагам реєстраційної моделі 

охорони позначень для позовів про відшкодування шкоди: від-

сутність потреби доводити факт першовикористання позна-

чення, неможливість реєстрації тотожного позначення до того, 

якому надано виключне право тощо, варто зазначити, що в 

Польщі охорона таких незареєстрованих знаків є на порядок 

вищою, ніж в Україні. Яскравим прикладом цього вважаємо 

норму п. 1 ч. 2 арт. 131 p.w.p, відповідно до якої не допускається 

реєстрація позначення, якщо його заявник при цьому керується 

злим наміром. Згідно з роз’ясненнями судових органів Польщі, 

прикладом такого злого наміру, як уже вказувалось у підроз-

ділі 2.1 цієї монографії, може бути бажання недобросовісного 

заявника зареєструвати товарний знак, що фактично, без реє-

страції, успішно використовує інша особа, переслідуючи при 

цьому мету отримання відповідних вигод від використання 

чужого позначення. 
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Розділ 3 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ 

ТА ЇХ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА 

В УКРАЇНІ Й ПОЛЬЩІ 
 

3.1. Системи цивільно-правової охорони 

географічних зазначень в Україні й Польщі 

 

На початку потрібно зазначити, що система охорони геогра-

фічних зазначень в Україні й Республіці Польща має концеп-

туальні відмінності. На відміну від України, охорона географіч-

них зазначень у цій країні забезпечується не тільки нормами 

національного законодавства, а й переважно актами права ЄС. 

Правова охорона географічних зазначень у Польщі була уніфі-

кована з правом ЄС значно більше, ніж товарних знаків чи 

фірми. Висвітлення вказаного процесу на прикладі цієї країни 

дасть змогу спрогнозувати подальшу роботу з адаптації вітчиз-

няного законодавства до стандартів Співтовариства. 

Перший етап уніфікації польського законодавства можна 

хронологічно окреслити з 2000 року – коли було прийнято закон 

про промислову власність (p.w.p.), нормами якого започаткову-

валася реєстраційна модель охорони географічних зазначень і до 

2004 року – коли Польща вступила до ЄС. Потрібно зазначити, 

що до того часу правова охорона географічних зазначень у 

країні здійснювалася винятково на підставі законодавства про 

захист від недобросовісної конкуренції. Окрім, власне, формаль-

ної потреби уніфікації законодавства з нормами права ЄС, її 

впровадження мало розв’язати певні практичні завдання, серед 

яких найголовнішим М. Кемпіньський називає підготовку поль-

ських виробників до реєстрації їхніх географічних зазначень на 

європейському рівні через Європейську комісію в Брюсселі 

після вступу Польщі до ЄС [161, c. 2]. Законодавство про захист 

від недобросовісної конкуренції, як відомо, охороняє геогра-

фічні зазначення на підставі факту їх використання, не перед-
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бачаючи жодних вимог щодо їх охороноздатності й жодних 

форм контролю за їх використанням з боку уповноважених на 

це виробників із відповідної місцевості. Зазначимо, що після 

цього норми u.z.n.k. не втратили чинності, а стали виконувати 

допоміжну охоронну функцію стосовно вже зареєстрованих на 

підставі p.w.p. географічних зазначень. 

Другий етап (беззаперечно, найбільш цікавий для вітчиз-

няного законодавця) розпочався зі вступом Польщі 1 травня 

2004 року до ЄС. У результаті система охорони географічних 

зазначень на території країни стала компільованою, що зумов-

лювалося втратою чинності низкою положень p.w.p. щодо цілої 

низки географічних зазначень, передусім сільськогосподарських 

продуктів і продовольчих товарів, натомість їх реєстрація та 

охорона після цього мала здійснюватися безпосередньо на 

підставі норм Регламенту ЄС № 2081/92 (передував Регламенту 

№ 510/2006). Зміни торкнулися також і сфери зазначень спирт-

них напоїв, які у 2006 році було виключено з предмета охорони 

p.w.p. [76]. Усе це значно звузило можливості польського націо-

нального законодавства про промислову власність. Зі сфери його 

дії за тим самим Регламентом вилучалися м’ясні вироби, овочі, 

сири, хліб, ще ціла низка популярних товарів, а національній 

системі охорони географічних зазначень підлягали відтепер ли-

ше географічні зазначення товарів промислового виробництва.  

Потрібно зазначити, що географічні зазначення природних 

мінеральних і джерельних вод, як продовольчих товарів, до 

2003 року підлягали обов’язковій загальносоюзній реєстрації на 

підставі додатку 1 Регламенту ЄС № 2081/92. Однак у зв’язку з 

низкою проблем (передовсім існування ідентичних назв для 

різних видів вод, фантазійних назв) було вирішено, що в питанні 

цих товарів та їх зазначень варто обмежитися лише гармоні-

зацією законодавств держав-членів за Директивою 80/777 ЄЕС у 

справі видобування та продажу природних мінеральних і дже-

рельних вод, без потреби реєстрації географічних зазначень. У 

Регламент було внесено зміни в частині виключення з переліку 

його додатку 1 природних мінеральних і джерельних вод (див. 

Регламент Ради ЄС 692/2003 від 08.04.2003 р.) На сьогодні в 

країнах-членах ЄС, зокрема в Польщі, зазначення природних 
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мінеральних та джерельних вод охороняються як прості геогра-

фічні зазначення, а за урядами країн передбачається повнова-

ження визначення відповідної води як природної мінеральної 

або джерельної за умови, зокрема, правдивості назви її локалі-

зації на етикетці. В Офіційних виданнях ЄС публікуються 

переліки природних мінеральних і джерельних вод, визначених 

урядами країн-членів ЄС та третіх країн.  

У праві ЄС не передбачено можливості загальноєвропей-

ської охорони промислових географічних зазначень, хоча в інду-

стріально розвинутих країнах вони доволі поширені, подекуди 

охороняються навіть окремими законодавчими актами (напри-

клад, Швейцарія ухвалила закон про охорону зазначень годин-

ників Swiss made). У Німеччині зареєстровано географічні зазна-

чення столових приборів, ножів, бритв, що виготовляються у 

місті Золінгені [162, c. 77].  

У традиційно сільськогосподарській Польщі не виникло 

тривалого, перевіреного часом виробництва подібного роду 

товарів, а отже й відсутні відповідні географічні зазначення, що 

є серйозною проблемою для національної системи охорони. Це 

дає підстави в окремих польських наукових публікаціях пору-

шувати питання навіть щодо потреби вилучення із p.w.p. усіх 

норм, що забезпечують охорону географічних зазначень через їх 

недієвість [163, c. 15]. Так, згідно з відомостями бази об’єктів 

промислової власності Патентного відомства Республіки Поль-

ща, на сьогодні не зареєстрованого жодного географічного за-

значення. У Польщі, щоправда, є промислові вироби, геогра-

фічні зазначення яких могли б отримати правову охорону. Для 

прикладу можемо навести «мереживо з Конякова», декоративне 

взуття «кєрпце», яке виготовляють за традиційною методикою в 

гірських районах Польщі, проте, можливо, низька інвестиційна 

привабливість цих товарів для виробників є перешкодою для їх 

реєстрації на національному рівні.  

По-іншому складалася ситуація із зазначеннями сільсько-

господарських продуктів і продовольчих товарів. У період від 

2000 по 2004 роки Патентне відомство Республіки Польща 

зареєструвало шість географічних зазначень продуктів, причому 

всі з них – молочні вироби: сири «Редиколка» («redykołka»), 
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«Бринза» («bryndza»), «Осципек» («oscypek») «Буц» («bunc»), 

напій «Жинтиця» («żentyca») [164].  
Варто наголосити, що поширення на територію Польщі дії 

Регламенту Ради ЄС про охорону зазначень сільськогосподар-
ських продуктів і продовольчих товарів мало свої особливості. 
Унаслідок вступу до ЄС разом із Польщею Чеської Республіки, 
Естонії, Кіпру, Латвії, Литви, Угорщини, Мальти, Словенії, 
Словаччини перед урядами цих країн була поставлена жорстка 
альтернатива: або реєстрація зазначень сільськогосподарських 
продуктів і продовольчих товарів у Комісії ЄС або втрата щодо 
них будь-якої охорони. Національна охорона вже зареєстро-
ваних до набрання чинності на території Польщі Регламенту про 
охорону зазначень сільськогосподарських продуктів і продоволь-
чих товарів мала припинитися 30 жовтня 2004 року. Цей доку-
мент сприйнято в польській юридичній літературі як дискримі-
наційний у зв’язку з тим, що стосовно вже прийнятих на той час 
країн-членів такої альтернативи не передбачалося [22, c. 102]. 
Однак Патентне відомство Республіки Польща виконало вимоги 
Європейської комісії, отож правову охорону всіх шести зареє-
строваних у Польщі географічних зазначень було припинено.  

У зв’язку із цим виникло також питання про подальшу 
долю тих географічних зазначень, що формально відповідали 
вимогам Регламенту, але не заявлялися для реєстрації, а також 
тих, стосовно яких у реєстрації відмовлено. Воно надзвичайно 
проблемне і призвело до того, що навіть правові доктрини чле-
нів ЄС розділились у поглядах. Французькі й іспанські науковці 
дотримуються позиції Єврокомісії, яка заперечує можливість 
набуття національної охорони для цих географічних зазначень, 
польські й німецькі – звертаються до рішення Суду справед-
ливості ЄС у справі Warsteiner, що таку охорону допус-
кає [22, c. 237–238]. На думку Р. Скубіша, охорону цих геогра-
фічних зазначень, як кваліфікованих, повинен забезпечувати 
арт. 9. u.z.n.k. [163, c. 14], однак на практиці ці зазначення 
узагалі не охороняються.  

Унаслідок приєднання до єдиного правового простору ЄС у 
Польщі охорона географічних зазначень, як уже наголошува-
лось, стала компільованою, у якій, на нашу думку, можна 
виділити три окремих рівні: 
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1) національний рівень охорони (географічні зазначення 

товарів промислового виробництва) – забезпечується нормами 

національного законодавства про право промислової власності 

та про подолання недобросовісної конкуренції;  

2) союзний (європейський) рівень охорони (географічні 

зазначення сільськогосподарських продуктів і продовольчих 

товарів, вин) – забезпечується нормами Регламентів ЄС. У часі 

до розв’язання питання про загальносоюзну реєстрацію зазна-

чень сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів 

діє система тимчасової національної охорони. Режим тимчасової 

охорони й національну частину процедури союзної реєстрації 

передбачено у відповідному законі про охорону зазначень 

сільськогосподарських продуктів, продовольчих товарів та про 

традиційні продукти Республіки Польща;  

3) змішаний рівень охорони (географічні зазначення спирт-

них напоїв) – забезпечується нормами закону Республіки Поль-

ща про охорону зазначень спиртних напоїв, а також нормами 

відповідного Регламенту ЄС. Заявникові географічного зазна-

чення спиртного напою надається альтернатива: обирати націо-

нальну охорону на підставі вказаного закону або зареєструвати 

зазначення в Європейській комісії, отримавши загальносоюзну.  

У межах цього підрозділу зупинимося на характеристиці 

національного рівня охорони географічних зазначень у Респуб-

ліці Польща порівняно з нормами вітчизняного законодавства 

(наступні два рівні охорони будуть розглянуті в підрозділі 3.2).  

Порівняльний аналіз національного рівня охорони геогра-

фічних зазначень у Республіці Польща важливий для вітчизня-

ної юридичної науки, оскільки він, незважаючи на фактичну 

недієвість, успішно виконав функцію підготовки системи охоро-

ни географічних зазначень Польщі до вступу у ЄС. Зазначимо 

також, що європейський (союзний) рівень охорони географічних 

зазначень перебуває в тісному зв’язку з національним. Це можна 

продемонструвати на прикладі рішення Суду справедливості ЄС 

у справі грецького сиру Feta, який, незважаючи на позицію 

виробників Німеччини та інших європейських країн, не визнав 

зазначення Feta видовим через те, що грецький уряд вчасно 

припинив практику відступу від традиційних методів виробниц-
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тва цього сиру, вжив усіх відповідних заходів, передбачивши у 

своєму національному законодавстві у 80-х рр. ХХ ст. геогра-

фічні межі виробництва цього товару, метод виготовлення, ство-

рив усі необхідні умови, аби Feta на території Греції виготовля-

лася за традиційною технологією (п. 77–78 рішення) [165]. 
Варто вказати, що на сьогодні в Україні з нинішньою 

національною системою охорони кваліфікованих географічних 
зазначень не зареєстровано жодного зазначення, яке могло б у 
перспективі набути загальносоюзної охорони. За даними Дер-
жавної служби інтелектуальної власності, з дванадцяти зареє-
строваних в Україні кваліфікованих зазначень походження – два 
є зазначеннями вин, а решта – мінеральних вод. Відсутнє жодне 
зареєстроване зазначення сільськогосподарського продукту та 
продовольчого товару в розумінні Регламенту ЄС № 510/2006, 
незважаючи на те, що такі зазначення існують та використову-
ються. Для прикладу можна назвати «зінківські ковбаси» та 
«зіньківський житній хліб», ін. Через відсутність правової 
охорони цих найменувань є загроза їх перетворення на видові 
назви товарів. Усе це дає підстави дійти висновку про низьку 
ефективність національної системи правової географічних 
зазначень в Україні.  

Серед причин такого становища можна вказати відсутність 
ініціативи з боку виробників у зв’язку із часто утрудненою та 
тривалою процедурою реєстрації географічних зазначень, над-
мірним домінуванням публічно-правового сегменту в охороні 
цього виду комерційних позначень, відсутності в суб’єктів права 
інтелектуальної власності потрібного обсягу прав за контролем 
із використання географічних зазначень іншими виробниками.  

Потрібно вказати, що і сам зміст поняття географічне 
зазначення, і обсяг його охорони в законодавстві України й 
Республіки Польща відрізняються, незважаючи навіть на те, що 
обидві країни обрали за орієнтир правової роботи в цій сфері 
норми Регламенту ЄС № 510/2006 (до 2006 р. – Регламенту 
№ 2081/92) про охорону зазначень сільськогосподарських про-
дуктів і продовольчих товарів. На нашу думку, це може пов’я-
зуватись із двома причинами: 

по-перше, за цим актом вторинного права ЄС не перед-

бачене завдання забезпечити гармонізацію з нормами Співтова-
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риства законодавств інших держав, як це, наприклад, має місце 

у випадку Директив. Він виконує роль лише приблизного 

орієнтиру для національного законодавця, і основні завдання 

останнього полягають у тому, аби створити національні перед-

умови для безпосередньої дії цього акта на території країни в 

разі її вступу до ЄС. Ці дії полягають насамперед у створенні 

реєстраційної системи охорони географічних зазначень, абсо-

лютному характері права інтелектуальної власності на геогра-

фічне зазначення (недопустимість використання стилізованих 

географічних зазначень) і системи контролю за особливими 

властивостями, якостями та іншими характеристиками позначу-

ваних ним товарів; 

по-друге, предмет охорони вказаного Регламенту станов-

лять географічні зазначення сільськогосподарських продуктів і 

продовольчих товарів, ним не охоплюються, зокрема промис-

лові географічні зазначення, зазначення мінеральних вод. 

Закон України «Про охорону прав на зазначення похо-

дження товарів» оперує терміном кваліфіковане зазначення 

походження товару, який диференціюється на види (назва місця 

походження товару й географічне зазначення походження това-

ру), що вже безпосередньо відповідає вимогам Європейського 

Союзу (Регламент 510/2006). Польський законодавець викорис-

товує в арт. 174 p.w.p. термін географічне зазначення (oznaczenia 

geograficzne), який розуміє як словесні позначення, які безпосе-

редньо чи опосередковано відносяться до назви місця, місцевості, 

регіону або краю (терену) й ідентифікують товар як такий, що 

походить звідти й має визначену якість, репутацію та інші ха-

рактеристики, пов’язані передовсім із його географічним похо-

дженням, яке диференціюється (відповідно до арт. 175 p.w.p) на: 

регіональні назви (nazwa regionalna) – це позначення, що 

ідентифікують товари, які походять із визначеної місцевості й 

мають особливі властивості, які винятково або переважною 

мірою зумовлені впливом географічного середовища з людськи-

ми та природними чинниками, виготовлення або переробка яких 

здійснюється в межах цієї місцевості;  

зазначення походження (oznaczenia pochodzenia) – це по-

значення, що ідентифікують товари, які походять із визначеної 
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місцевості й мають певні особливі властивості або інші ознаки, 

зумовлені їх географічним походженням, місцевістю, де вони 

були виготовлені або перероблені.  

У ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» виділяються: 

назва місця походження товару – це назва географічного 

місця, яка вживається як позначення в назві товару, що похо-

дить із зазначеного географічного місця й має особливі власти-

вості, виключно або головним чином зумовлені характерними 

для цього географічного місця природними умовами або 

поєднанням цих природних умов із характерним для цього 

географічного місця людським фактором; 

географічне зазначення походження товару – це назва 

географічного місця, яка вживається як позначення в назві 

товару, що походить із цього географічного місця й має певні 

якості, репутацію або інші характеристики, переважно зумов-

лені характерними для цього географічного місця природними 

умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних 

умов і людського фактору. 

Порівняння наведених дефініцій видів кваліфікованих гео-

графічних зазначень дає підстави зробити такий висновок: 

«регіональна назва» переважно відповідає вітчизняній «назві 

місця походження», а польське «зазначення походження» – 

«географічному зазначенню походження».  

Щоправда, законодавець України у визначеннях вказаних 

понять узагалі не згадує про виготовлення чи переробку 

продукції. Однак далі в п. «д» ч. 3 ст. 7 Закону України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів» передбачено, 

що стосовно заявленої на реєстрацію назви місця походження 

виробництво (видобування) й переробка позначуваного цією 

назвою товару має здійснюватись у межах зазначеного геогра-

фічного місця. Водночас допускається використання сировини з 

іншого географічного місця, якщо географічне місце вироб-

ництва (видобування) сировини визначене, існують спеціальні 

умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за 

їх дотриманням. Що ж до географічних зазначень походження, 

то тут, згідно з вітчизняним законом, допускається виготов-
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лення та/або переробка в межах одного географічного місця. 

Можемо стверджувати, що вітчизняна правова охорона вказаних 

об’єктів відповідає вимогам Регламенту 510/2006 більшою мірою, 

ніж навіть положення польського законодавства, яке допускає 

певну ліберальність стосовно місця походження сировини про-

дукту.  

Потрібно також зазначити, що і в польському, і у вітчиз-

няному законодавстві забороняється використовувати позначення 

«вид», «тип», «стиль», «марка» тощо щодо всіх кваліфікованих 

географічних зазначень. Це може свідчити про абсолютну охоро-

ну всіх кваліфікованих зазначень в обох державах [166, c. 95–96]. 

В Україні узгоджено також положення національного законо-

давства й Угоди TRIPS, ознаки географічного зазначення з ч. 1 

ст. 22 Угоди включено до ЦК України. Розробники Кодексу ма-

ли за мету забезпечити впровадження в нього положення Угоди 

TRIPS повною мірою, не узгодивши при цьому всі норми 

вітчизняного законодавства про охорону географічних зазначень 

між собою. У Республіці Польща також у визначенні географіч-

ного зазначення не враховано всі вимоги TRIPS, зокрема щодо 

можливості маркування ним послуг, можливостей охорони не 

тільки словесних, а й графічних географічних зазначень.  

Національний режим охорони географічного зазначення в 

Республіці Польща подібний до охорони колективного товар-

ного знака. Як зазначено у Малій енциклопедії інтелектуальної 

власності, колективний знак – це товарний знак, який слугує для 

позначення товарів (послуг), що мають єдині якісні характерис-

тики й виробляються (надаються) підприємствами, пов’язаними 

в господарсько-правовому або організаційно-правовому аспек-

ті [167, с. 82]. Це проявляється передовсім в правовому статусі 

суб’єктів прав на географічне зазначення й повноваженнях 

Патентного відомства Республіки Польща.  

Варто вказати, що польському праву характерний поділ 

суб’єктів реєстрації права на географічне зазначення на публіч-

них і приватних. Так, до перших належать організації вироб-

ників, які здійснюють свою господарську діяльність на відповід-

ній території й виступають при реєстрації єдиним колективним 

суб’єктом. Другу групу складають місцеві органи виконавчої 
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влади й місцевого самоврядування відповідної території. Треба 

зазначити, що організації виробників – це єдиний суб’єкт 

приватного права, якому надано можливість згідно з польським 

законодавством вимагати реєстрації відповідного позначення як 

географічного зазначення. За індивідуальним виробниками, на 

відміну від України, такого права не передбачено.  

ЦК України визначає перелік суб’єктів права інтелектуаль-

ної власності на географічне зазначення, що можуть зареєстру-

вати відповідне географічне зазначення, відносячи туди, відпо-

відно до ст. 502 Кодексу, виробників товарів, асоціації спожива-

чів, інших осіб, визначених законом. Закон України «Про охоро-

ну прав на зазначення походження товарів» не послуговується 

поняттям суб’єктів права інтелектуальної власності на кваліфі-

коване зазначення походження, а виділяє окремо суб’єктів 

реєстрації та суб’єктів використання кваліфікованого зазначення 

походження. Виробники товарів є особливим суб’єктом права 

інтелектуальної власності, оскільки можуть виступати одночас-

но й суб’єктами реєстрації (у разі, якщо самі заявляють для 

реєстрації географічне зазначення (ч. 1 ст. 10 Закону України 

«Про охорону прав на зазначення походження товарів»), і 

суб’єктами використання.  

Правом на реєстрацію кваліфікованого зазначення наділене 

широке коло суб’єктів. Сюди належать виробники, асоціації 

споживачів, установи, що мають стосунок до вироблення чи 

вивчення продуктів, виробів, технологічних процесів або геогра-

фічних місць. Право на використання географічного зазначення 

можуть набувати тільки виробники. Закон передбачає, що 

такими можуть бути лише ті особи, що виробляють товар у 

географічному місці, указаному в Державному реєстрі України 

назв місць походження та географічних зазначень походження 

товарів і товари яких мають особливі властивості, певні якості 

чи інші характеристики відповідають указаним у цьому реєстрі.  

Проводячи розмежування між статусами цих суб’єктів, 

логічний висновок, що завдання суб’єктів реєстрації кваліфіко-

ваного зазначення полягає лише в ініціативі заявлення геогра-

фічного зазначення для реєстрації. Це, зокрема, випливає зі 

змісту права, передбаченого в ст. 503 ЦК України – права на 
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визнання позначення товару (послуги) географічним зазначен-

ням. Будь-яких інших прав після реєстрації географічного 

зазначення у вказаних суб’єктів нема, адже Закон України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів» (ст. 15, ч. 4 

ст. 17) говорить про суб’єктивні права на кваліфіковане зазна-

чення тільки власників свідоцтва (а ними є суб’єкти права 

використання).  

Л. Й. Глухівський цілком доречно зазначає, що наявність у 

переліку суб’єктів права інтелектуальної власності на географіч-

не зазначення, зокрема асоціацій споживачів, може пояснюва-

тися бажанням законодавця надати їм можливості сповіщувати 

державу про особливі властивості певних товарів, зазначення 

яких могли б набути правової охорони. Причому цей механізм 

сповіщення мав би бути найбільш правдивим [168, c. 28]. На 

нашу думку, будь-якого суб’єкта права з реєстрації зазначення 

походження товару можна розглядати лише як ініціатора реє-

страції географічного зазначення − і не більше. 

Потрібно зазначити, що процедура реєстрації географічного 

зазначення відповідними суб’єктами в Україні й Польщі має 

концептуальні відмінності. Так, Законом «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» передбачено необхідність по-

дання заявником висновку спеціально уповноваженого органа, у 

якому має вказуватися про залежність особливих властивостей 

товару від природних умов та людського фактору. У Розпоря-

дженні Кабінету Міністрів України «Про спеціально уповнова-

жені органи для визначення та контролю особливих властивос-

тей та інших характеристик товарів» від 23 квітня 2001 року [169] 

такі органи передбачено: 

1) Мінагрополітики – щодо товарів сільськогосподарського 

виробництва; 

2) Мінкультури – щодо виробів художніх народних про-

мислів; 

3) Державне агентство земельних ресурсів – щодо визна-

чення меж географічних місць, із якими пов’язані особливі 

властивості, певні якості й інші характеристики товарів; 

4) МОЗ – щодо продуктів харчування, продовольчої сиро-

вини й мінеральних природних вод. Окрім того, заявник також 
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відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» повинен подати також висно-

вок спеціально уповноваженого органу щодо меж географічного 

місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості або 

інші характеристики товару. А якщо заявником є виробник, то і 

висновок про те, що він дійсно виготовляє вказані товари.  

Наведений порядок створює певні труднощі під час реє-

страції географічних зазначень вітчизняними товаровиробни-

ками, адже до сьогодні не всі вказані у Постанові органи 

державної влади розробили спеціальні положення та інструкції 

про порядок встановлення й контролю таких особливих влас-

тивостей та інших характеристик товарів.  

У Росії функціонує аналогічна система реєстрації геогра-

фічних зазначень, у зв’язку із чим у наукових публікаціях 

висловлюються певні побоювання стосовно статусу цих органів. 

Зокрема, незрозуміло, чи виступають вони експертними устано-

вами чи суб’єктами владних повноважень, не визначено строк, 

упродовж якого ці органи можуть надати висновок. Не зрозу-

міло також, як установлювати залежність особливих власти-

востей та інших характеристик товарів від географічного місця, 

якщо вони створюються внаслідок дії людського, а не природ-

ного фактору, зокрема через застосування певних традицій 

виготовлення, навичок, мистецької майстерності тощо [170]. На 

практиці за таких умов простіше зареєструвати зазначення 

товарів, властивості яких пов’язані саме з природним, а не 

людським фактором (що, зокрема, і має місце в Україні). Не 

передбачено також чітких механізмів контролю за використан-

ням зареєстрованих географічних зазначень.  

Відповідно до польського національного законодавства, 

заявник географічного зазначення при реєстрації повинен 

подати опис ознак і властивостей товару та їх зв’язок із місцем 

походження, спосіб виготовлення, властивості, яких повинні 

дотримуватись особи, що бажають послуговуватись географіч-

ним зазначенням, а також, за потреби, методи контролю за 

їхньою діяльністю (арт. 176). Та при цьому на Патентне відом-

ство чи інші органи не покладається обов’язку з’ясувати, чи 

справді властивості товару, зазначення якого реєструється, 
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пов’язуються з місцем його географічного походження. Це може 

проводитися вже у спірному провадженні, коли проти реєстрації 

будуть заявлені заперечення з боку інших осіб, зазвичай, конку-

рентів [94, c. 455–456]. У такому разі необхідність призначати 

відповідну експертизу виникає найчастіше за наявності кон-

флікту інтересів між виробниками (наприклад у разі, якщо одна 

зі сторін конфлікту має вже зареєстровану словесну торговельну 

марку, що відтворює назву певного географічного місця й запе-

речує проти реєстрації відповідного географічного зазначення 

товарів, що із цього місця походять, іншим виробником). Така 

процедура, безумовно, значно спрощує та пришвидшує реєстра-

цію географічного зазначення.  

Суб’єкти права з реєстрації в Республіці Польща також 

наділені низкою немайнових прав, які не дозволяють пере-

творити їх на бездіяльних суб’єктів, які уже після виконання 

своєї ініціативної функції, втрачають будь-яке значення в 

охороні географічних зазначень.  

1. Право надавати підтвердження відповідності продукції 

виробника вимогам користування географічним зазначенням 

Відповідно до арт. 187 p.w.p., особа, яка виконує умови 

використання географічного зазначення, може звернутися до 

Патентного відомства із заявою про внесення її до реєстру, 

попередньо отримавши від суб’єкта з права реєстрації письмове 

підтвердження, що її товари виконують усі передбачені умови 

користування географічним зазначенням (спосіб, технологія 

виготовлення, властивості товарів). Патентне відомство не 

проводить експертизи заявки, залишаючи питання дотримання 

вимог користування географічним зазначенням у сфері приватно-

правових відносин. У разі безпідставної відмови правоволо-

дільця надати таке підтвердження, спір може вирішитись у 

судовому порядку, і реєстрація у такому разі буде проведена 

Патентним відомством уже на підставі відповідного судового 

рішення. Водночас, згідно із Законом України «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» (ст. 10), набуття права 

на використання кваліфікованого географічного зазначення 

супроводжує обов’язкова експертиза заявки, незалежно від 

волевиявлення суб’єкта реєстрації права на кваліфіковане 
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географічне зазначення, що засвідчує домінування публічно-

правового сегменту в цих відносинах у нашій державі.  

2. Право вимагати припинення права користування геогра-

фічним зазначенням у разі відхилення виробника (суб’єкта права 

використання) від умов опису властивостей продукції, способів 

її приготування 

Відповідно до ч. 3 арт. 187 польського p.w.p., суб’єкт права 

реєстрації може вимагати в Патентного відомства вилучення з 

реєстру виробника – суб’єкта права використання, якщо його 

товари не відповідають або перестали відповідати умовам 

виготовлення продукції (відхилення від методики виготовлення, 

використання інших складників, ін.). Ця можливість суб’єкта 

права реєстрації географічного зазначення істотна, адже його 

правовий статус полягає в тому, що він стоїть ніби «на сторожі» 

правильного використання географічного зазначення [30, с. 123]. 

У вітчизняному законодавстві аналогічні норма передбачена в 

статтях 21 та 22 Закону України «Про охорону прав на зазна-

чення походження товарів». Відповідно до вказаного норматив-

ного акта суд за звернення будь-якої особи може припинити 

право використання кваліфікованого зазначення походження 

товару в разі, якщо товар відповідного виробника втратив 

особливі властивості й інші характеристики, зазначені в Реєстрі. 

На нашу думку, закріплення такого широкого переліку осіб, що 

наділяються матеріально-правовим інтересом у спорах щодо 

використання кваліфікованих зазначень походження товарів із 

практичної площини можна оцінити позитивно, адже це сприя-

тиме повнішому забезпеченню принципу правдивості цього 

об’єкта інтелектуальної власності.  

3. Право змінювати опис продукції й умови її виготовлення 

Комерційні ризики, які можуть виникати під час викорис-

тання географічного зазначення, наприклад зміна складників, 

що може відбутися внаслідок припинення поставок сировини, 

тих чи тих складників, вимагають передбачити для виробників 

можливості змінити складники, їх походження та в окремих 

випадках і методику виготовлення. Відповідно до польського 

законодавства суб’єкт права реєстрації географічного зазна-

чення має право змінити межі виробництва, опис властивостей 
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товару, попередньо отримавши на це згоду всіх осіб, які мають 

право використання географічного зазначення і внесені до 

реєстру. Практично за нинішньої системи охорони в Україні це 

зробити дуже складно. Це немайнове право, на нашу думку, 

мусить бути закріплене у вітчизняному законодавстві.  

Аналіз національного режиму охорони географічних зазна-

чень в Україні засвідчує про домінування в ньому публічно-

правового сегмента, що, на нашу думку, не виправдане. 

Аналогічний підхід можемо спостерігати також у Російській 

Федерації. Посилення участі держави через, зокрема, уведення 

там системи встановлення та контролю особливих властивостей 

товарів органами виконавчої влади деякі науковці пояснюють 

тим, що набуття географічними зазначеннями економічної 

значущості часто породжує конфлікт між виробниками, зокрема 

в разі реєстрації однакових географічних зазначень різними 

виробниками, з різним описом властивостей позначуваних ними 

товарів [170, c. 4]. Російський дослідник О. Д. Корчагін узагалі 

пропонує надати можливість віднесення зазначень до охороню-

ваних географічних зазначень Указом Президента або рішенням 

відповідних органів виконавчої влади через спеціальний норма-

тивний акт, виключаючи участь виробників у цьому процесі [171]. 

Подібну позицію щодо наділення держави Україна статусом 

суб’єкта права інтелектуальної власності на географічне зазна-

чення займає вітчизняна дослідниця М. І. Архипова [172, с. 7, 171]. 

Зрозуміло, що контроль, який проводиться з ініціативи 

державних органів, а не безпосередньо зацікавлених у якості 

продукції осіб-виробників, не завжди може бути ефективним. 

Водночас згадана вище проблема наявності різних описів 

властивостей продукції, на нашу думку, не може розглядатись 

як перешкода в лібералізації режиму охорони географічних 

зазначень. Способом її розв’язання може бути впровадження в 

ЦК України права попереднього користувача географічним 

зазначенням, на зразок того, що передбачає польське законо-

давство. Так, відповідно до арт. 186 p.w.p., особа-виробник, яка 

раніше добросовісно здійснювала свою діяльність на визначе-

ному географічному місці, а її товари не відповідають умовам 

опису вже зареєстрованого іншими особами географічного за-
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значення, зберігає право використання географічного зазначен-

ня протягом року після такої реєстрації.  

Ураховуючи викладене, вважаємо найбільш оптимальним 

режимом охорони географічних зазначень на національному 

рівні в Україні той, що має місце в польському законодавстві, 

тобто за зразком колективної торговельної марки. Це привнесе 

низку позитивних моментів в охороні географічних зазначень в 

Україні, а саме: спростить процедуру отримання правової 

охорони географічним зазначенням для виробників, які бажають 

виготовляти товар на відповідній території та зробить ефектив-

нішим контроль за дотриманням особливих властивостей, 

якостей, репутації, інших характеристик відповідних товарів. 

 

 

3.2. Правова охорона окремих видів 

географічних зазначень на території 
Республіки Польща в контексті її членства 

у Європейському Союзі 

 

Як уже було показано, національна система правової охо-

рони географічних зазначень Республіки Польща фактично не 

функціонує. Натомість усі наявні географічні зазначення цієї 

держави охороняються актами Європейського Союзу прямої дії – 

регламентами. У праві ЄС загальносоюзна охорона поширю-

ється на зазначення вин (Регламент 479/2008 у справі спільної 

організації ринку вина), спиртних напоїв (Регламент 110/2008 у 

справі визначення, опису, презентації та охорони географічних 

зазначень спиртних напоїв), сільськогосподарських продуктів і 

продовольчих товарів (Регламент 510/2006 у справі охорони 

найменувань походження та географічних зазначень сільсько-

господарських продуктів і продовольчих товарів). Отож питання 

реєстрації більшості географічних зазначень (за винятком про-

мислових товарів) перебувають у віданні Європейської комісії.  

У сфері охорони географічних зазначень законодавець ЄС 

узагалі не послуговується Директивами. Це можна пояснити 

прагненням органів ЄС вирішити ситуацію існування в країн-

членів ЄС різних підходів щодо охорони географічних зазна-
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чень. Так, наприклад, у Німеччині, як і в Польщі, тривалий час 

охорона географічних зазначень забезпечувалася не засобами 

права інтелектуальної власності, а законодавством про захист 

від недобросовісної конкуренції. Як слушно зауважує Л. А. Луць, 

регламенти приймаються в тій сфері, де потрібно забезпечити 

однотипність правового регулювання [173, с. 148]. Саме вве-

дення централізованої охорони географічних зазначень для 

країн-членів мало розв’язати проблему різних механізмів право-

вої охорони географічних зазначень у цих країнах. Досвід 

деяких держав (зокрема Греції) показує, що імплементація в 

національні законодавства вимог Директив − тривалий процес, 

який пов’язаний ще й із тривалими судовими розглядами скарг 

Європейської комісії до країни-члена, що зволікає з відповід-

ними змінами до свого законодавства.  

Щоправда, наявні також проблеми в чинній системі охоро-

ни географічних зазначень на рівні ЄС. Вона багато в чому 

обмежує національного законодавця, часто створює додаткові 

бар’єри в отриманні правової охорони, при цьому ще й відмовляє 

в можливості національної охорони як альтернативної для тих 

зазначень, що не були зареєстровані Європейською комісією. 

Не позбавлена вона і внутрішніх проблем. Так, М. Нами-

словська й А. Врубель [174, c. 19–20] зазначають, що не вирі-

шена на рівні ЄС досі процедура віднесення географічних 

зазначень до видових, відсутність у країн-членів єдиного меха-

нізму захисту права на географічне зазначення, зареєстрованого 

у Європейській комісії (Регламент № 510/2006 не містить 

засобів захисту таких зазначень, а в Польщі, наприклад, його 

забезпечують норми законодавства про подолання недобросо-

вісної конкуренції), проблема багатоетапності процедури надан-

ня правової охорони географічному зазначенню, що може знач-

но відрізнятись за часом у різних країнах-членах. Ці фактори 

можуть значно пригальмувати процес надання правової охорони 

географічним зазначенням, відбити у виробників бажання 

реєструвати свої зазначення на загальносоюзному рівні.  

Як зазначають згадані автори, наведені проблеми було 

розглянуто в комунікаті Єврокомісії та запропоновано можливі 

шляхи їх розв’язання. Однак Комісія одразу ж відкинула ідею 
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гармонізації законодавств за допомогою відповідної Директиви, 

так само визнано неефективним підхід, за яким охорона геогра-

фічних зазначень мала б будуватися на базі міжнародних угод в 

рамках ЄС [174, c. 20].  

Найчисельнішою групою товарів, зазначення яких може 

реєструвати Європейська комісія, є продукти сільського госпо-

дарства та продовольчі товари регіонального походження. Увага 

до них із боку споживачів зумовлена передовсім високою 

якістю цих виробів, їх смаковими характеристиками. Зазначення 

цих товарів, як і будь-які комерційні позначення, дають змогу 

споживачам ідентифікувати відповідний виріб на ринку.  

Актуальність вивчення питання особливостей загально-

союзної охорони зазначень сільськогосподарських і продоволь-

чих товарів для України пояснюється декількома тезами.  

По-перше, у нашій державі є значна кількість регіональних 

продуктів, які потенційно можуть отримати загальносоюзну 

охорону. Однак, в Україні досі не зареєстровано жодного 

зазначення сільськогосподарського продукту чи продовольчого 

товару, хоча українські регіони багаті на такі вироби. Це можна 

пояснити складнощами й невизначеністю порядку реєстрації 

цього різновиду географічних зазначень в Україні.  

По-друге, у Європейському Союзі передбачено можливості 

реєстрації й охорони зазначень не тільки країн-членів, а й третіх 

країн. Упровадження цієї можливості було причиною скасу-

вання Регламенту 2081/92 і прийняття на його основі нового – 

Регламенту Комісії ЄС 510/2006. Саме завдяки активним напо-

ляганням країн – учасників Угоди TRIPS, переважно Австралії − 

можливість реєстрації зазначень третіх країн була застережена в 

новому акті, що відкриває шлях і для виробників України 

реєструвати на рівні ЄС свої географічні зазначення. 

По-третє, необхідність вивчення й аналізу питання охорони 

географічних зазначень на рівні Європейського Союзу зумовлює 

також проголошена перспектива членства України у Співто-

варистві. Незважаючи на те, що Україна як третя країна може 

реєструвати у ЄС свої зазначення, досвід показує, що ця проце-

дура для країн, які не є членами ЄС, досить складна. 
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Визначення сільськогосподарських продуктів наведено в 

Договорі про заснування ЄС, відповідно до ст. 32 якого «сіль-

ськогосподарська продукція – це та, що вирощена на землі, про-

дукти тваринництва й рибальства, а також продукти первинного 

обробітку, безпосередньо пов’язані з цією продукцією» [31]. 

Однак, відповідно до ч. 3 цієї ж статті, не вся сільськогоспо-

дарська продукція, що підпадає під це визначення, є предметом 

спільної сільськогосподарської політики членів ЄС (під якою 

розуміється і охорона зазначень), а тільки ті конкретні продукти, 

що перелічені в додатку 1 вказаного Договору. Регламент 510/2006 

передбачає можливість охорони лише тих зазначень сільсько-

господарських продуктів із цього додатку, які безпосередньо 

люди споживають у їжу. Виняток становлять лише сіно, льон, 

шерсть, причини віднесення зазначень яких до предмета охоро-

ни Регламенту пояснюють тим, що ЄС пішов назустріч деяким 

виробникам, для яких ці товари становили головне джерело 

доходів [22, c. 98]. 

Перелік зазначень продовольчих товарів міститься в додат-

ку 1 Регламенту (пиво, макарони, гірчиця, ін.). Визначення 

продовольчих товарів міститься в Регламенті Ради ЄС 178/2002, 

щоправда під назвою «продовольство», яке розуміють як будь-

яку субстанцію або продукти, перероблені повністю або част-

ково або ж не перероблені взагалі, що призначені для спожи-

вання людьми або такі, які могли б ними споживатись. 

До безумовних переваг охорони зазначень цих продуктів і 

товарів на рівні ЄС передовсім треба віднести територіальний 

характер дії права з реєстрації географічного зазначення. Воно 

поширюється на всю територію Співтовариства, при цьому 

забороняється введення будь-яких територіальних обмежень. 

Вступ нових країн-членів до ЄС автоматично передбачає розши-

рення територіальної сфери дії прав на вже зареєстровані зазна-

чення на їх території. Це право не обмежується в часі. Право на 

географічне зазначення − абсолютне право, що надає правоволо-

дільцю можливість у виключний спосіб використовувати його 

на всій території Співтоварства.  

Географічні зазначення сільськогосподарського продукту 

або продовольчого товару відповідно до ч. 1 ст. 2 Регламенту 
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№ 510/2006 можуть реєструватися або як найменування похо-

дження, або як географічне зазначення (у вузькому значенні. – 

С. С.):  

найменування походження – назва регіону, визначеного 

місця або, у виняткових випадках, країни, якою позначається 

сільськогосподарський продукт або продовольчий товар, який 

походить із цих регіонів, визначеного місця або країни й має 

якість або інші характерні властивості, що істотною мірою 

або ж виключно зумовлені географічним середовищем (під яким 

розуміється людський та природний чинник). При цьому вироб-

ництво, переробка та приготування цього сільськогосподар-

ського продукту чи продовольчого товару відбуваються на 

визначеному географічному просторі;  

географічне зазначення – назва регіону, визначеного місця 

або, у виняткових випадках, країни, якою позначається сіль-

ськогосподарський продукт або продовольчий товар, який 

походить із цих регіонів, визначеного місця або країни й має 

якість, репутацію або інші характерні властивості, зумовлені 

його географічним походженням. При цьому виробництво або 

переробка, або приготування цього сільськогосподарського про-

дукту чи продовольчого товару відбуваються на визначеному 

географічному просторі. 

Отже, у разі найменування походження має значення на-

ближення продукту до місця його виробництва, включаючи 

землю, клімат, кількість виробників, метод виробництва, розмір 

площі виробництва. Реєстрація зазначення продукту як най-

менування місця походження досить складна й вимагає дотри-

мання багатьох вимог. Водночас географічне зазначення демон-

струє менший зв’язок із територією. Обсяг правової охорони 

двох указаних видів зазначень походження товарів однаковий. 

Це дає змогу виробникам обирати між ними. Вибір між найме-

нуванням походження чи географічним зазначенням може мати 

певні економічні розрахунки: якщо виробництво вимагає поста-

вок сировини з іншого географічного місця, то для виробника 

краще, аби його позначення охоронялось саме як географічне 

зазначення (у розумінні Регламенту). Так, зокрема, Г. Еванс 

наводить приклад пивоварної компанії Newcastle Brown Ale, яка 
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перенесла виробництво з Ньюкасла до іншого місця та внаслі-

док цього втратила можливість надалі використовувати своє 

зареєстроване найменування місця походження [175, c. 226].  

Існування диференціації таких зазначень також убачається 

необхідним із погляду захисту прав й інтересів споживачів. Див-

лячися на упаковку товару, марковану відповідною емблемою, 

яка інформує про те, що місце походження продукту є охоро-

нюваним найменуванням походження або охоронюваним гео-

графічним зазначенням, споживач робитиме висновок і про 

походження його складників, наявність впливу природного 

середовища на його якості, що й наголошується в Зеленій книзі 

ЄС про якість сільськогосподарських продуктів [176].  

У зв’язку з наведеними обставинами, а також із погляду 

необхідності адаптації вітчизняного законодавства до стандартів 

Співтовариства, на нашу думку, потрібно зберегти існуючий у 

Законі України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» поділ кваліфікованого зазначення походження на назву 

місця походження й географічне зазначення походження.  

Вступ Польщі до ЄС відкрив можливості для національних 

виробників реєструвати на союзному європейському рівні зазна-

чення своїх товарів. На сьогодні, наприклад, Республіка Польща 

має зареєстровані охоронювані найменування походження таких 

продуктів: бринзи – bryndza podhalańska, сирного продукту – 

oscypek, вишні – wiśnia nadwiślanka, сиру – redykołka, меду – miód 

podkarpacki spadziowy та miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, 

квасолі – fasola «Piękny Jaś» z Doliny Dunajca та fasola wrzawska, 

карпа – karp zatorski. 

Географічні зазначення: хліба – chleb prądnicki, мучного 

продукту – kołacz śląski/kołocz śląski, меду – miód drahimski та 

miód kurpiowski, яблук – jabłka łąckie та jabłka grójeckie, ковбас – 

kiełbasa lisiecka, бублику – obwarzanek krakowski, полуниці – 

truskawka kaszubska, вафлі – andruty kaliskie, сиру – wielkopolski 

ser smażony та ser koryciński swojski, рогалику – rogal święto-

marciński, квасолі – Fasola korczyńska, сушок – suska sechlońska, 

слив – śliwka szydłowska. 

Перше польське зазначенням отримало загальносоюзну 

охорону у 2007 році (bryndza podhalańska). Усього за період від 
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2007-го до 2012 року Європейська комісія зареєструвала дев’ять 

найменувань місця походження та 17 географічних зазначень із 

Республіки Польща [177]. Це може свідчити про дієвість за-

гальносоюзної системи охорони (порівняти аналогічні дані 

національної системи охорони географічних зазначень: від 2000-го 

до 2004 року (тобто за увесь час її дії) – усього шість зазначень).  

Важливе значення для досягнення таких результатів мало 

створення ефективної національної частини загальносоюзної 

охорони, яка переважно має підготовчий характер і супроводжу-

ється низкою заходів, які сприяють реєстрації позначення у ЄС. 

У зв’язку із цим потрібно розмежовувати національну складову 

загальносоюзної охорони та власне національну охорону. До 

національної частини загальносоюзної охорони належать заходи 

держави, спрямовані на забезпечення реєстрації зазначення в 

Комісії ЄС та її подальшої охорони нормами Регламенту 510/2006, 

а саме:  

1) національна частина союзної реєстраційної процедури;  

2) режим тимчасової національної охорони географічного 

зазначення, заявленого на реєстрацію у Єврокомісію, що діє 

включно до дати надання йому загальносоюзної охорони; 

3) контроль за специфікацією; 

4) створення в національному законодавстві засобів захисту 

зареєстрованих у Європейській комісії географічних зазначень.  

Заявки на реєстрацію відповідних зазначень подаються 

міністрові у справах сільського господарства, який у разі 

відповідності заявленого зазначення вимогам Регламенту подає 

його у Єврокомісію. У часі до розгляду заявки Єврокомісією, на 

території Республіки Польща щодо неї здійснюється тимчасова 

національна охорона на підставі закону про реєстрацію й 

охорону назв і зазначень сільськогосподарських продуктів, 

продовольчих товарів, а також про традиційні продукти [75]. 

Комісія ЄС проводить оцінку заявки на предмет виконання 

заявником формальних вимог, водночас національний орган 

здійснює її по суті. Згідно із законом таким уповноваженим 

органом виступає міністр у справах сільського господарства. 

При ньому діє рада в справах традиційних ті регіональних 

продуктів та продовольчих товарів, на якій лежить завдання 
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оцінювання відповідності заявленого позначення вимогам 

Регламенту, зокрема також з’ясуванню, чи справді особливості 

властивості, якості, репутація сільськогосподарського продукту 

або продовольчого товару зумовлені його географічним похо-

дженням. На підставі її позитивного висновку Міністр виносить 

рішення про відповідність заявленого позначення вимогам 

Регламенту й подає позначення на реєстрацію у Європейську 

комісію.  
Особи, які бажають зареєструвати відповідне найменування 

походження або географічне зазначення сільськогосподарського 
продукту або продовольчого товару, повинні подати специ-
фікацію.  

Вона має містити: 1) назву продукту; 2) його опис, що 
включає перелік складників, визначення особливих фізичних, 
хімічних, мікробіологічних або органолептичних властивостей 
товару; 3) географічні межі виготовлення товару; 4) підтвер-
дження, що товар походить із указаного географічного місця; 
5) опис методів виробництва; 6) конкретну інформацію, що 
підтверджує зв’язок між якістю й іншими характеристиками 
продукту та географічним середовищем; 7) контроль за специ-
фікацією; 8) особливості маркування; 9) інші вимоги, перед-
бачені актами права ЄС або національними законодавствами.  

Окремої уваги потребує питання здійснення контролю за 
специфікацією. Як слушно зауважує російська вчена С. А. Гор-
ленко, без наявності відповідного контролю за виробництвом 
товару виникає гостра проблема захисту прав споживачів, які 
мають бути впевнені в якості виготовлених товарів [178, c. 5]. 
Порівнюючи національний польський закон p.w.p. та вимоги 
Регламенту № 510/2006 щодо контролю за виробництвом про-
дукції, маркованої відповідними географічними зазначення, не-
важко помітити значну ліберальність першого в цьому питанні. 
Відповідно до положень указаного акта, зазначення в заявці 
механізмів контролю може бути, але не є обов’язковим. Жорст-
кість вимог ЄС щодо процедур контролю пояснюємо відношен-
ням його до охорони цих комерційних позначень як до частини 
загальноєвропейської спільної політики якості. Географічним 
зазначенням присвячено окремий розділ у Зеленій книзі ЄС 
щодо якості сільськогосподарських продуктів [176]. 
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Констатуємо, що в нашій державі не передбачено механіз-

мів такого контролю, а це є однією з головним умов специ-

фікації, що його має забезпечувати відповідна держава. Найчас-

тішою причиною відмови в реєстрації зазначень із третіх країн 

із боку Єврокомісії була саме відсутність у країні відповідного 

механізму контролю специфікації.  

Контроль, який здійснюють у сфері охорони зазначень 

сільськогосподарських продуктів і продовольчих товарів на 

території Республіки Польща, можна поділити та два види. 

Перший (передбачений ст. 10 Регламенту № 510/2006) – власне 

державний (урядовий) контроль, який здійснюють у порядку 

виконання ними своїх управлінських функцій; другий (передба-

чений ст. 11 згаданого акта) – контроль за відповідністю зі 

специфікацією, що проводиться з ініціативи самих виробників. 

Перший контроль проводиться щодо товарів, які вже виведені в 

торговий оборот і поширюється не тільки на національні, а й на 

товари інших країн-членів ЄС (наприклад, чи справді сир Grana 

Prano, що продається на польському ринку, походить з Італії й 

виготовлений відповідно до специфікації).  

У Польщі суб’єктом цього контролю виступає Інспекція 

торговельної якості сільськогосподарських продуктів і продо-

вольчих товарів, виробники не несуть витрат на його прове-

дення. Другий здійснюється до введення товару в оборот і має 

за мету встановити, чи відповідає товар вимогам специфікації. 

Він, по суті, виступає сертифікацією продукції [22, c. 190–192].  

Заявка для реєстрації найменування походження чи геогра-

фічного зазначення повинна передбачати періодичність і вид 

контролю, що повинен проводитись, з урахуванням того, що 

контролю передовсім підлягає факт наявності в товару власти-

востей, які надають йому особливого характеру. Виробники 

можуть обирати з-поміж наявних у Польщі акредитованих 

сертифікаційних організацій, адміністративні послуги яких 

оплачують самі виробники [22, с. 194].  

Для прикладу можна навести контроль за специфікацією 

Осципка. Сир, виготовлений із овечого або коров’ячого молока – 

осципек, – важливий елемент національної кулінарної культури 

Польщі. Відповідно до специфікації, як інгредієнт цього виробу 
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може використовуватися молоко тільки «польської гірської 

вівці» або «польської червоної корови». Для інспекторів якості 

важливо встановити спосіб випасання цієї худоби, у т. ч. чи 

відбувається він у заявлених за специфікацією географічних 

межах. Особливістю осципка є також те, що він виготовляється 

в сільській місцевості із застосуванням традиційної методики, 

яка полягає в копченні цього сиру у відповідному приміщенні та 

з використанням лише дерев’яних знарядь [179, c. 5].  

Потрібно також розглянути поняття традиційні продукти. 

Доволі часто сільськогосподарські продукти і продовольчі 

товари, що мають особливі властивості, якість, репутацією та 

інші характеристики, зумовлені їх географічним походженням, 

мають ще й тривалу історію виготовлення і сформовану відпо-

відною традицією методику цього процесу. Так, наприклад, 

традиційній польський житній хліб (chleb prądnicki) (зареєстро-

ване охоронюване географічне зазначення), перша згадка сягає 

ще 1421 року, коли краківський єпископ Альберт виділив 

своєму кухареві Святославу Сковронеку землі в місцевості в 

однойменній місцевості Prądnik. Люди, що на ній проживали, 

мали випікати хліб для столу єпископа. 26 травня 1496 року 

король Ян Ольбрахт надав жителям цієї місцевості привілей, 

згідно з яким пекарям житнього хліба з місцевості Prądnik було 

дозволено за давнім звичаєм продавати його на ринку в Кракові, 

раз на тиждень − у вівторок. Цей житній хліб створений за 

багаторічною традиційною методикою. Від інших однотипних 

продуктів його відрізняє розмір, груба скоринка, а також 

тривала свіжість. За нормальних умов зберігання він може 

утримувати її впродовж семи днів [180].  

Традиційні продукти – це вироби, які характеризуються 

оригінальним способом виготовлення, який передається з поко-

ління в покоління. Польський законодавець передбачив можли-

вість унесення назв (найменувань) цих продуктів до спеціаль-

ного списку традиційних продуктів. Підставою для цього слугує 

якість або виняткові особливості, що виникають внаслідок 

застосування традиційних методів виготовлення. Традиційним, 

відповідно до арт. 47 вказаного закону, вважають метод, що 

використовується впродовж не менше як 25 років.  
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Головною особливістю, що відрізняє традиційні продукти 

та їх назви (зазначення) від географічних зазначень і наймену-

вань місць походження є незалежність їх якості або інших ознак 

від природного середовища та/або людського фактору. Викорис-

тання назви географічного місця в назві продукту допускається, 

але при цьому жодним чином не вказує на їх зв’язок. Особли-

вістю найменувань традиційних продуктів є те, що до них 

можуть бути також віднесені зареєстровані назви походження 

або географічні зазначення. У разі, коли зазначення сільсько-

господарського продукту або продовольчого товару не відпо-

відає вимогам Регламенту 510/2006, воно може бути внесене до 

списку традиційних продуктів, що сприятиме його промоції, а 

також запобігатиме перетворенню найменування продукту у 

видову назву. 

Так, наприклад, зазначення молочного напою żentyca й 

зазначення сиру bunc, які не були зареєстровані Європейською 

комісією, внесено до списку традиційних продуктів Міністром у 

справах сільського господарства, що зпобігло їх можливій 

дегенерації як географічних зазначень відповідних продуктів. 

Вважаємо, що потрібно запозичити цей досвід у вітчизняне 

законодавство. Україна має чимало виробів, зазначення яких 

мали б охоронятись як традиційні продукти, аби запобігти їх 

можливій дегенерації.  

Не менш важливе питання − правова охорона географічних 

зазначень спиртних напоїв. Вона, зокрема, забезпечується нор-

мами Закону Республіки Польща «Про виробництво спиртних 

напоїв та про реєстрацію і охорону їх географічних зазначень» 

від 18 жовтня 2006 року (набрав чинності 22 грудня 2006 року) [59]. 

Потреба прийняття згаданого закону випливала також із Регла-

менту 1576/89 Ради ЄС про спиртні напої. Його прийняття 

відкривало можливості для польських виробників реєструвати 

на загальносоюзному рівні не тільки зазначення сільськогоспо-

дарських продуктів і продовольчих товарів, а тепер уже і 

спиртних напоїв. 

Упровадження цього закону схвально сприйняла польська 

юридична думка, адже це давало змогу, як і у випадку сільсько-

господарських продуктів і продовольчих товарів, забезпечити 
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культурний розвиток сільської місцевості, для якої виробництво 

подібних напоїв стало традиційним. Одночасно це дало можли-

вість забезпечити інтереси споживачів, адже такі спиртні напої 

характеризуються відповідними якісними та смаковими власти-

востями [181, c. 11]. Регламент передбачає визначення зазначення 

спиртного напою, під яким розуміється назва місця, місцевості, 

регіону на території Республіки Польща або, як виняток, уся 

територія Республіки Польща. Ця назва ідентифікує спиртний 

напій як такий, що походить із указаних місця, місцевості, 

регіону або країни. Передбачено, що до зазначень спиртних 

напоїв можуть бути віднесені також назви географічного 

характеру, які дослівно не відтворюють місце, звідки походить 

товар, за умови, що ці назви вживають традиційно.  

Зазначення спиртних напоїв вносяться до національного 

реєстру зазначень і з цього моменту отримують правову охоро-

ну. До географічного зазначення, що заявляється на реєстрацію, 

встановлюються дві вимоги: 1) наявні властивості й інші 

характерні ознаки напою мають бути результатом впливу на 

нього природних або людських чинників у місці його геогра-

фічного походження; 2) усі етапи виготовлення напою, у 

результаті яких він набуває своїх особливих ознак та остаточних 

властивостей, повинні відбуватися в місці, місцевості, регіоні 

або на території, з якими пов’язується назва цього напою.  

Унаслідок унесення на національного реєстру, за особою – 

суб’єктом права − передбачається можливість отримати також і 

загальноєвропейську охорону свого географічного зазначення. 

Його відповідне звернення до міністра у справах сільського 

господарства матиме наслідком унесення останнім на розгляд 

Європейської комісії заявки про реєстрацію зазначення спирт-

ного напою на рівні ЄС. 
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Розділ 4 

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА 
КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМЕНУВАННЯ 
(ФІРМИ) В УКРАЇНІ Й РЕСПУБЛІЦІ 

ПОЛЬЩА 
 
Передбачивши в ЦК України норми про комерційне найме-

нування (ст. 489–491), поза увагою законодавець залишив низку 
питань, передусім самої його дефініції, а також питання змісту, 
реєстрації, способів порушення прав на цей об’єкт, механізмів 
його захисту [182, с. 162]. Не визначено це й у Господарському 
кодексі, який також регулює відносини щодо використання 
комерційних найменувань. Наявність означених проблем можна 
значною мірою пояснювати відсутністю спеціального окремого 
закону, який, на зразок законів про охорону знаків для товарів і 
послуг, зазначень походження товарів, докладно врегулював би 
відносини щодо цього об’єкта права інтелектуальної власності. 
У новому нормативному акті мають бути дані відповіді на 
питання, яких розробники обох кодексів оминули. Отож потріб-
на подальша робота в цьому напрямі. 

У польській правовій традиції, як уже згадували, склалася 
ситуація, коли правовий режим фірми формувався на основі 
положень торгового права, а сама фірма ототожнювалась із най-
менуванням відповідного суб’єкта комерційної діяльності. До 
2003 року правом на фірму послуговувались лише господарські 
товариства, а польське законодавство характеризувалося відсут-
ністю чіткого визначення цього поняття. У Торговельному 
кодексі Польщі фірма розумілась як найменування і як позна-
чення комерсанта – суб’єкта права й, водночас, як позначення 
підприємства – об’єкта права [183].  

Уведення норм про фірму в Цивільний кодекс Республіки 
Польща (арт. 431–4310) розв’язало цілу низку проблем, які 
існували в охороні цього об’єкта права інтелектуальної влас-
ності. Відповідний польський досвід може бути враховано під 
час законодавчої роботи над положеннями про комерційне 
найменування в ЦК України.  
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Потрібно зазначити, що як і в Україні, норми польського 

Цивільного кодексу не наводять визначення фірми. Однак одно-

значно позитивним кроком польського законодавця вважаємо 

проведення чіткого розмежування між позначеннями, які мають 

індивідуалізовувати суб’єктів комерційної діяльності, і позна-

ченнями, що слугують розрізненню підприємств або їх частин 

як об’єктів цивільного права. Цивільний кодекс Польщі конкре-

тизує поняття фірма, зазначаючи, що ним може бути наймену-

вання суб’єкта комерційної діяльності – юридичної особи й ім’я 

та прізвище фізичної особи-підприємця, якими ті послугову-

ються під час здійснення комерційної діяльності. Водночас 

найменування підприємства (об’єкта цивільного права), яке 

може відчужуватися разом із ним, виділяється нормами поль-

ського законодавства в окреме поняття, – назва підприємства 

(nazwa przedsiębiorstwa) [184].  

Важливим кроком польського законодавця було також 

уведення можливості набувати й реалізовувати право на фірму 

фізичними особами-підприємцями, які до того взагалі подібним 

правом не наділялися. Фізичні особи не використовували у своїх 

позначеннях прізвищ, часто вдавалися до привнесення різних 

графічних фантазійних елементів, що часто призводило до 

змішування господарюючих суб’єктів, хаосу різноманітних 

позначень. Цивільний кодекс Республіки Польща категоричний 

у тому, що фірмою фізичної особи-підприємця є її ім’я та 

прізвище, щоправда, допускаючи можливість включення до 

фірми фізичної особи поряд з іменем і прізвищем псевдоніма, 

предмета, місця здійснення господарської діяльності, інших 

зазначень (арт. 434). Варто вказати, що подібна проблема щодо 

комерційних найменувань фізичних-осіб підприємців нині існує 

в Україні. Вони часто використовують фантазійні, «знеособ-

лені» комерційні найменування, що, як зауважує І. Ф. Коваль, 

призводить до невизначеності їх правового статусу як учасників 

господарських правовідносин. У зв’язку із цим питання відне-

сення фізичних осіб до суб’єктів права на комерційне наймену-

вання навіть дискусійне [185, с. 55]. 

Потрібно враховувати, що, на відміну від Польщі, поняття 

комерційне найменування у вітчизняному цивільному законодав-
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стві стало достатньо новим. За винятком чинного на території 

нашої держави від 1927 року Положення ВЦВК СРСР «Про 

фірму», відповідних традицій охорони фірмового найменування 

в Україні не склалось. Прийняття Цивільного кодексу України 

дало підстави заговорити про якісно новий етап охорони комер-

ційного найменування в Україні. Законодавець України пішов 

через уведення в окремій главі книги «Право інтелектуальної 

власності» ЦК України норм про комерційне найменування, не 

включаючи їх до глави про юридичних осіб та їх найменування. 

Це спричинило ситуацію існування суперечності між поняттями 

найменування юридичної особи та власне комерційне наймену-

вання. Для прикладу свого часу й у російській літературі 

дискусійним було питання, як викладати норми про комерційні 

позначення в ЦК РФ: у положеннях про право інтелектуальну 

власність чи у главі про юридичні особи, що, зрештою, вилилось 

у прийняття першого варіанта.  

Потрібно зазначити, що подальші законодавчі зміни зму-

сили російського законодавця ввести поняття комерційне позна-

чення, яке розуміється як назва підприємства, об’єкта права, що 

може належати відповідному суб’єктові господарювання й 

підлягати відчуженню разом із підприємством у Цивільний 

кодекс. Невизначеність донедавна категорії фірма у російському 

законодавстві, наприклад, призводила до того, що пропонува-

лося розглядати окремо саме поняття фірмове найменування – 

як найменування суб’єкта господарювання, яке не підлягало 

відчуженню і, власне, право на фірму. Право на фірму, як май-

нове право, при цьому входить до складу підприємства [186]. 

Подальше впровадження поняття комерційне позначення як най-

менування підприємства, потреба введення подібних теоретич-

них конструкцій зняло. Усе це відкрило можливість розглядати 

фірмове найменування як особливий вид найменування суб’єкта 

комерційної діяльності, який отримує його разом із набуттям 

правосуб’єктності внаслідок державної реєстрації.  

У вітчизняній юридичній доктрині панівна позиція ро-

зуміння комерційного найменування як окремого поняття, поряд 

із найменуванням юридичної особи, які незалежні одне від 

одного. Так, Н. С. Кузнєцова й О. В. Кохановська доходять 
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висновку про незалежність найменування юридичної особи від 

комерційного найменування, вони є різними засобами іденти-

фікації [187, с. 453]. І. В. Кривошеїна для забезпечення більшої 

легкості й повноти захисту комерційних найменувань пропонує 

розглядати поняття комерційне найменування та найменування 

юридичної особи як ідентичні, оскільки обидва виконують 

функцію індивідуалізації юридичної особи та є носіями репу-

тації [188, с. 193–194]. Щоправда, не зрозуміло, що треба розу-

міти під тотожністю найменування та комерційного наймену-

вання, адже їх відмінності очевидні. Поза увагою автора чомусь 

залишилася така ознака комерційного найменування, як його 

вартісний характер, що формується через репутацію. На згадану 

обставину звертає свою увагу А. О. Кодинець, зазначаючи, що 

найменування юридичної особи позбавлене економічного змісту 

й оборотоздатності, а комерційне найменування можна розгля-

дати як його особливий вид, що має свою особливу сферу 

використання – підприємницьку діяльність [189, с. 31].  

Відсутність чіткого розмежування найменування й комер-

ційного найменування в цивільному законодавстві України 

призводить до того, що проблемним є також і питання визна-

чення структури самого комерційного найменування. Деякі 

дослідники, наприклад, відкидають можливість зарахування до 

комерційного найменування організаційно-правової форми, 

пояснюючи це тим, що комерційне найменування є об’єктом 

інтелектуальної власності, є «індивідуальним, унікальним і є 

результатом творчої діяльності», а тому його створення, як і 

твору чи торговельної марки, «потребує творчих зусиль», які 

спрямовуються на ідентифікацію суб’єкта господарювання, 

тому виходячи із цих міркувань організаційно-правова форма 

належить до структури найменування юридичної особи, а не 

комерційного найменування [190, с. 47].  

На нашу думку, навряд чи можна погодитись із поясненням 

відмінностей комерційного найменування й найменування юри-

дичної особи через критерій унікальності перших чи наявності 

якихось творчих зусиль при їх створенні. Творчий характер, 

зазвичай, не є й не може виступати визначальним при створенні 

комерційного найменування чи навіть торговельної марки. Так, 
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наприклад, у російському Цивільному кодексі впроваджено 

цілком доречний поділ об’єктів інтелектуальної власності на 

результати творчої діяльності та власне засоби індивідуалізації, 

у яких творчий елемент може бути наявним, але не впливає на 

їхню юридичну природу.  
Підхід польського законодавця стосовно фірми дав змогу 

чітко систематизувати й виділити такі види цих об’єктів права 
інтелектуальної власності: 

1) особові – у яких указують прізвище або ім’я особи, яка є 
засновником (учасником) товариства. Допускається також вико-
ристання в цій фірмі імен осіб, які такими не є, а також імен та 
прізвищ історичних діячів за згодою їх спадкоємців. Закон 
передбачає певне обмеження щодо цієї можливості, зокрема 
встановлюючи правило, що (арт. 435 Цивільного кодексу, що 
така можливість передбачена тільки в разі, коли цю особу 
пов’язують із виникненням або діяльністю підприємства, що 
використовує як фірму її ім’я). Для розміщення у фірмі прізви-
ща третьої особи вимагається її письмова згода; 

2) предметні – це ті, що відтворюють предмет діяльності 
суб’єкта комерційної діяльності або інші об’єктивні ознаки цієї 
діяльності, включаючи також регіон, у якому вона здійснюється. 
У предметних фірмах часто можуть використовуватися також 
географічні зазначення; 

3) фантазійні – являють собою різновид фірм, що містять 
слова чи звороти, які не можна віднести до складових частин 
особових або предметних фірм (наприклад, назви дорогоцінного 
каміння чи породи звірів). Сюди також належать скорочення 
слів або слова, що не певного мають значення;  

4) комбіновані – передбачають наявність у своєму складі 
елементів із попередніх видів фірм [184].  

Потрібно зазначити, що ЦК України в ст. 490 серед інших 
прав на комерційне найменування, які він називає майновим, 
виділяє і право використання комерційного найменування, що 
відповідно до частини другої цієї статті може передаватись 
іншим особам лише разом із цілісним майновим комплексом 
особи або його частиною (підприємством. – С. С.). Це може 
свідчити про те, що поняття комерційне найменування в Україні 
охоплює і найменування самого суб’єкта, і назву підприємства.  
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Назва підприємства й фірма в польському законодавстві 

мають майже ідентичну сферу використання. На практиці 

досить часто і фірму, і назву підприємства використовують за 

одних й тих самих обставин, що навіть не дає можливості 

визначити, яке саме позначення постає перед споживачами або 

контрагентами. 

Й. Сітко, відштовхуючись від основної функції фірми, яка 

полягає в ідентифікації суб’єктів комерційної діяльності, указує, 

що фірма повинна використовуватися першочергово в різних 

правочинах, що ними вчиняються, а також зазначатися в тор-

говельній документації (договори, рахунки-фактури, торгівельні 

оферти тощо). Якщо суб’єкт комерційної діяльності є виробни-

ком, то фірма додатково може використовуватися для марку-

вання його товарів, розміщуватися на упаковках, інструкціях, 

інформуючи в такий спосіб про походження товару від вироб-

ника Для назви підприємства характерним способом викорис-

тання є розміщення на вивісці підприємства за місцем його 

знаходження, у середині самого приміщення (офісу), у різнома-

нітних формах реклами: у засобах масової інформації, на папері 

(календарик, листівка), брелоках тощо [9, с. 40]. На нашу думку, 

ця позиція доволі слушна, і за умови впровадження дихотомії 

комерційного найменування на власне комерційне наймену-

вання та найменування єдиного майнового комплексу (підпри-

ємства) в цивільне законодавство України, цей підхід можна 

було б урахувати при формулюванні способів використання 

комерційного найменування в ЦК України.  

Назвою підприємства, як і фірмою, може бути лише сло-

весне позначення. Назва підприємства охороняється нормами 

законодавства про подолання недобросовісної конкуренції, на 

неї не поширюється режим охорони нормами права інтелекту-

альної власності. Однак цей об’єкт, на відміну від фірми, може 

бути оборотоздатним.  

У зв’язку з тим, що можливість відчуження права на фірму 

прямо забороняє норма арт. 439 Цивільного кодексу Польщі, 

постає питання щодо його юридичної природи. У польській 

доктрині панівна позиція розглядати його як змішане «гібридне» 

право і особистого немайнового, і майнового характеру. Перший 
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випливає з того, що за своєю природою фірма є найменуванням 

юридичної особи або частиною ім’я та прізвища фізичної особи, 

які використовуються (щодо фізичних – із певними допусти-

мими додатками) у сфері комерційних відносин. Майновий 

характер фірми проявляється саме тоді, коли використання цих 

найменування юридичної особи й імені та прізвища фізичної 

особи обумовлюється вже майновими інтересами суб’єктів, які 

проявляються не лише в забезпеченні їх належної ідентифікації, 

а й у функціях розрізнення на ринку однорідних товарів (по-

слуг), у рекламі та в гарантійній функції якості відповідних 

результатів діяльності суб’єкта. Крім того, у разі порушення 

права на фірму страждають передовсім саме майнові інтереси 

суб’єкта комерційної діяльності, що засвідчує перелік способів 

захисту, якими може послуговуватися суб’єкт, а отже воно 

беззаперечно має економічний зміст [9, с. 207]. 

Потрібно також ураховувати, що суб’єкт підприємницької 

діяльності може мати декілька найменувань підприємств, 

водночас фірма, зазвичай, одна. Це пов’язано передовсім із тим, 

що, відповідно до польського законодавства, вона звичайно 

заноситься до реєстру підприємців (у Польщі його функції ви-

конує регіональний судовий реєстр). Відповідно до § 2 арт. 432 

Цивільного кодексу Польщі, фірма вноситься до відповідного 

реєстру, якщо закон не передбачає іншого. У зв’язку із цим 

потрібно розглянути питання підстави виникнення права на 

фірму в Польщі, порівнявши з його підходом вітчизняного 

законодавця.  

Цивільне законодавство Польщі називає суб’єктом права на 

фірму підприємця, відносячи туди будь-яку фізичну, юридичну 

особу або організацію без статусу юридичної особи, які займа-

ються підприємництвом або професійною господарською діяль-

ністю (арт. 431 кодексу), визначаючи його таким чином за функ-

ціональним, а не формальним критерієм реєстрації [9, с. 175]. Це 

означає, що правом на фірму можуть послуговуватися також 

особи, не внесені до реєстру разом зі своїм найменуванням 

(зокрема фізичні особи, зайняті вільною професією (wolny 

zawód), – архітектори, адвокати, лікарі, інженери-будівельники, 

нотаріуси, ін.).  
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Незважаючи на те, що в Польщі окремі суб’єкти комер-

ційної діяльності та їхні найменування вносять до реєстру 

безпосередньо під час реєстрації (яка, по суті, є умовою надання 

йому правосуб’єктності), право на фірму виникає з моменту 

першого використання в комерційній діяльності. Такий висно-

вок випливає зокрема з арт. 433, який говорить про те, що фірма 

повинна достатньо вирізнятися з-поміж інших фірм, суб’єкти 

яких проводять діяльність на тому самому ринку. Про якусь 

першість у реєстрації тут не йдеться.  

Відштовхуючись від попереднього, орган реєстрації не 

уповноважений відмовити в реєстрації навіть ідентичної фірми, 

не довівши, що вона не вирізняється від тієї, що вже використо-

вується на тому самому ринку товарів (послуг) (курсив наш. – 

С. С.). Отож органові реєстрації потрібно встановлювати фак-

тичні обставини використання фірми, а не виходити з наявності 

відповідного запису в реєстрі.  

Наявність у реєстрі зафіксованої за певною особою фірми 

ще не гарантує її охорону від використання іншими. Можна 

стверджувати, що в цій країні було впроваджено принцип 

дійсного використання фірми, як це, наприклад, має місце з 

товарними знаками. Віднесення фірми до різновиду наймену-

вань (назв) осіб з одночасним наданням їм правової охорони від 

моменту першого використання, а не занесення до державного 

реєстру, створює низку ризиків для суб’єктів господарювання. 

Будучи, наприклад, зареєстрованою юридичною особою, суб’єкт 

господарювання може не використовувати своє найменування 

на певному ринку, що дає можливість іншій особі послугову-

ватися ідентичним найменуванням. Унаслідок цього подальше 

бажання вийти на ринок під своєю зареєстрованою назвою стане 

для такої компанії неможливим. 

Першовикористання комерційного найменування (фірми) 

як передумова виникнення права на фірму (комерційне найме-

нування) стала важливим нововведенням також і вітчизняного 

законодавства. Так, відповідно до ч. 2 ст. 489 ЦК України, право 

на комерційне найменування чинне з моменту його першого 

використання. Це положення безпосередньо відповідає вимозі 

Паризької конвенції промислової власності. Потрібно зазначити, 
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що практика Вищого господарського суду України підтримує 

аналогічну позицію в нашій державі. З посиланням на ст. 159 

Господарського кодексу України Суд визнав, що правовій 

охороні може підлягати лише те комерційне найменування, що 

фактично використовується в господарському обороті [191].  

Потрібно зазначити, що у вітчизняній літературі висловлю-

ються пропозиції утворити на базі Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців реєстр комерцій-

них найменувань та надавати їм охорону з дати реєстрації в 

ньому. Вказується, що така реєстрація повинна мати добровіль-

ний характер [192, c. 29]. На нашу думку, надання правової 

охорони комерційним найменуванням лише за фактом їх реє-

страції створило б ґрунт для зловживань та й давало можливості 

для звичайного «простою» цих об’єктів права інтелектуальної 

власності, які, на відміну від торговельних марок, значно важче 

придумати й дібрати, а тому, вважаємо, будь-яка реєстрація 

комерційного найменування не може бути конститутивним 

актом, а повинна носити допоміжне інформативне призначення. 

У вітчизняному законодавстві також недостатньо визначені 

на сьогодні межі здійснення права інтелектуальної власності на 

комерційне найменування. Відповідно до ст. 489 ЦК України, 

допускається використання тих комерційних найменувань, які 

дають змогу відрізнити одну особу від іншої, не вводять в оману 

щодо справжньої їх діяльності. За особами допускається навіть 

наявність однакових комерційних найменувань, якщо це не 

вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють, 

чи послуг, які вони надають. При цьому незрозуміло, щодо яких 

саме товарів і послуг виробники не повинні вводити в оману 

(стосовно торговельних марок, наприклад йдеться про однорідні 

товари та послуги).  

Для уникнення ситуації появи ідентичних і схожих фірм у 

польському законодавстві суб’єкти комерційної діяльності 

наділені правом виключного використання свого найменування, 

яке є фірмою. Польський законодавець, на відміну від україн-

ського, зваженіше підходить до визначення меж виключності 

права на фірму. Достатньо відрізнятись одна від іншої повинні 

лише ті фірми, які використовуються на тому ж самому ринку. 
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Поняття ринок при цьому в Цивільному кодексі Польщі не 

наводиться, що дає можливість визначати його безпосередньо 

юридичній доктрині та практиці, яка в Польщі спирається 

переважно на положення антимонопольного законодавства.  

Польський дослідник Я. Швая вказує, що при визначенні 

ринку має враховуватись три його можливі види: територіаль-

ний ринок, темпоральний ринок, ринок продукту. Територіаль-

ний ринок – це певний географічний простір, у якому можна 

виділяти локальні, національні, міжнародні ринки. Одна й та 

сама продукція може охоплювати різний територіальний ринок: 

певний регіон, усю країну або ж узагалі передбачати експортну 

діяльність. Темпоральний ринок характеризується певним тим-

часовим характером діяльності підприємств і підприємців, йому 

властивий сезонний характер (проведення урочистостей одру-

ження, наприклад у літній час, організація новорічних, різдвя-

них свят тощо). Предметний або ринок продукту – це відповід-

ний асортимент продукції. При оцінці «того самого» ринку 

найчастіше аналізується спершу територіальний, а потім уже 

асортиментний ринок [193, c. 15].  

На нашу думку, у формулюванні ч. 1 ст. 489 ЦК України 

потрібно передбачити, що правова охорона надається тим ко-

мерційним найменуванням, які вони дають можливість достатньо 

вирізняти осіб, котрі діють на тому самому ринку товарів (послуг). 

Отже, поняття комерційне найменування (фірми) у вітчиз-

няному й польському законодавстві має концептуальні відмін-

ності. Законодавець України, увівши норми про комерційне 

найменування в окрему главу книги «Право інтелектуальної 

власності» ЦК України, одночасно передбачаючи в окремій 

книзі положення про найменування юридичних осіб, фактично 

передбачає можливість одних і тих самих комерційних юридич-

них осіб мати окремо найменування (те, під яким особа відо-

бражається в Єдиному державному реєстрі підприємств та 

організацій України) та власне комерційне найменування, яке до 

такого реєстру може й не вноситись, але під яким особа має 

можливість виступати на ринку. При цьому незрозуміло, з якою 

метою і в яких цілях буде використовуватись перше. Не визна-

ченим також залишається право на комерційне найменування, 
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форма цього найменування та зміст вказаного права. На нашу 

думку, проаналізований польський досвід може бути взятим за 

основу при розробленні змін до ЦК України. Зокрема це 

стосується можливості введення до цивільного законодавства 

такого поняття, як найменування єдиного майнового комплексу.  
Отже, проведений аналіз охорони комерційного наймену-

вання (фірми) в порвнюваних країнах дає підстави зробити такі 
висновки: 

1. Вітчизняна охорона комерційного найменування містить 
низку суттєвих недоліків. Недостатньо розмежовані наймену-
вання юридичної особи й комерційне найменування. Одна 
юридична особа може мати кілька комерційних найменувань, 
що видається неправильним. Не визначене на сьогодні саме 
поняття комерційне найменування, а також його суб’єкти.  

2. У Республіці Польща фірма має чіткий зміст і розумієть-
ся як найменування юридичної особи, що використовується нею 
в комерційних відносинах й ім’я та прізвище фізичної особи-
підприємця. На нашу думку, доцільним було б розглядати 
комерційне найменування саме як назву, що індивідуалізує 
самого суб’єкта права, а тому ними повинні виступати прізвище 
та ім’я фізичної особи та найменування юридичної особи, 
отримане нею під час реєстрації, тобто із часу виникнення. 

3. Доцільно змінити редакцію ч. 1 ст. 489 ЦК України в 
такий спосіб: «правова охорона надається комерційному на-
йменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу 
з-поміж інших, що проводять свою комерційну діяльність на 

тому самому ринку товарів (послуг)...».  
4. Потребуватиме реформування законодавство про держав-

ну реєстрацію юридичних осіб, у якому не можна обмежувати 
реєстрацію навіть однакових найменувань, оскільки особи 
можуть діяти на різних ринках (у статутних документах часто 
наведено широкий перелік видів господарської діяльності, при 
цьому реально може використовуватись усього кілька) з тих 
підстав, що вже раніше зареєстровано найменування. На нашу 
думку, для ідентифікації особи у сфері публічно-правових 
відносин (наприклад, відносин з оподаткування достатньо було 
б обмежитися ідентифікаційним податковим номером юридич-
ної особи, в інших – кодом ЄДРПОУ).  
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Висновки 
 

1. Гармонізація норм інституту комерційних позначень із 

нормами права ЄС в Україні має незавершений характер, 

тлумачення та застосування окремих імплементованих норм не 

враховує практики органів Європейського Співтовариства, 

передусім Європейського суду справедливості, на сьогодні не 

втілена низка необхідних положень актів вторинного права ЄС 

щодо охорони торговельних марок і географічних зазначень. 

Для розв’язання цієї проблеми запропоновано низку змін до 

чинного законодавства України: Цивільного кодексу України, 

Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по-

слуг», Закону України «Про охорону прав на зазначення похо-

дження товарів», Закону України «Про захист прав споживачів».  

2. Розрізняльну здатність торговельної марки, відповідно до 

природи цього об’єкта інтелектуальної власності, запропоно-

вано поділяти на абстрактну й конкретну. Абстрактна розріз-

няльна здатність – це придатність заявленої для реєстрації 

торговельної марки вирізнятися та сприйматися будь-якими 

особами, відповідаючи при цьому вимогам однозначності (здат-

ності сприйматись і запам’ятовуватися у свідомості невизна-

ченого кола осіб через єдиний акт пізнання), самодостатності 

(бути функціонально незалежною від товару) та можливості 

бути представленою в графічний спосіб. Конкретна розрізняль-

на здатність – це властивість торговельної марки вирізнятися на 

фоні позначеного нею конкретного товару (послуги) та 

сприйматися зацікавленими цим товаром (послугою) особами 

(пересічними споживачами).  

У зв’язку з наведеним вище запропоновано окремо перед-

бачити вимогу абстрактної розрізняльної здатності в переліку 

передумов отримання правової охорони знаком для товарів і 

послуг та внести зміни в ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону 

прав на знаки для товарів і послуг», зазначивши, що не може 

мати правову охорону позначення, яке «не може бути знаком 

для товарів і послуг». 
3. Для забезпечення принципу відкритого переліку позна-

чень, що можуть бути зареєстровані як торговельні марки, 
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необхідним є впровадження вимоги графічного представлення 
торговельної марки. Можливість графічного представлення – це 
придатність заявленого для реєстрації як торговельної марки 
(знака для товарів і послуг) позначення передаватися на письмі 
за допомогою ліній, фігур, інших графічних знаків або в іншій 
формі, за умови відповідності такого представлення вимогам 
ясності, конкретності, повноти, зрозумілості, легкодоступності, 
тривалості й об’єктивності представлення. На підставі цього 
запропоновано: 

а) виокремити функції графічного представлення: індиві-
дуалізуючу – дає змогу відокремити позначення від товару, який 
воно позначає при поданні його для реєстрації (що важливо для 
нетрадиційних торговельних марок – дотикових, запахових, 
об’ємних, що фізично невіддільні від товару); визначення меж 
виключного права – чіткий опис, наприклад, нетрадиційного 
позначення дає змогу окреслити межі його правової охорони; 
інформаційну – розміщення доступного представлення торго-
вельної марки в реєстрі дає змогу адекватно її сприймати 
заінтересованими особами;  

б) унести зміни у ст. 492 ЦК України, передбачивши, що 
торговельною маркою може бути будь-яке позначення, що може 
бути представлене графічним способом. 

4. Для ширшого забезпечення інтересів національних това-
ровиробників і споживачів потрібно поряд із добре відомими 
знаками передбачити в Законі України «Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг» нормативну категорію торговельних 
марок (знаків) з доброю репутацією та закріпити за ними той 
самий обсяг правової охорони. Торговельна марка (знак) із 
доброю репутацією – це зареєстрована звичайна торговельна 
марка, подане для реєстрації позначення з оголошеним пріори-
тетом (у разі його реєстрації), або добре відомий знак для 
товарів і послуг, які характеризуються високою якістю, приваб-
ливістю, відомі серед значної частини споживачів унаслідок 
сформованого в їхній свідомості переконання, що позначуваний 
цим знаком товар наділений відмінними якістю та іншими 
властивостями. У зв’язку із цим запропоновано: 

а) у ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг» передбачити можливість набуття охорони для 
знака з доброю репутацією; 
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б) передбачити порядок визнання позначення знаком із 
доброю репутацією. Для цього запропоновано, щоб Апеляційна 
палата Міністерства  економічного розвитку і торгівлі України 
встановлювала наявність у позначання високої репутації, під-
твердженою відповідними відзнаками переможця, іншими доку-
ментами про успішну участь на виставках товарів, ярмарках. 
Доцільно встановити вимогу про необхідність участі виробника 
в цих заходах по великих містах України (наприклад, Києві, 
Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі, Львові). Відомість 
могла б доводитись кількісними даними про відвідуваність цих 
ярмарків, виставок, торгів зацікавленим населенням (і фахів-
цями певних галузей торгівлі, промисловості, і пересічними 
споживачами), а також інтенсивністю реклами. 

5. Для забезпечення реалізації головного призначення тор-
говельної марки – розрізнення товарів і послуг на ринку 
потрібно передбачити обов’язок власника свідоцтва використо-
вувати знак для товарів і послуг у дійсний спосіб, під яким треба 
розуміти потребу введення знака для товарів і послуг в оборот 
разом із позначуваним ним товаром з метою продажу невизна-
ченому колу покупців. Для цього запропоновано внести зміни 
до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», передбачивши там, що в разі, коли знак не 
використовується в Україні в дійсний спосіб протягом трьох 
років, дія свідоцтва на нього має бути припинена.  

6. Споживача в цивільно-правовій охороні торговельних 
марок треба розглядати не як «мовчазного» адресата цих позна-
чень, а як активного суб’єкта, що може безпосередньо та в 
інтересах невизначеного кола споживачів сприяти її забезпе-
ченню. У зв’язку із цим запропоновано:  

а) у ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів», де 
наведено визначення основних понять, увести окремий пункт: 
«22)1 пересічний споживач – це фізична особа, що є достатньо 
поінформованою, уважною і спостережливою при виборі та 
купівлі відповідного товару (послуги), і її віднесення до групи 
пересічних споживачів проводиться з урахуванням відповідних 
суспільних, культурних та мовних чинників»;  

б) у ст. 19 указаного нормативного акта передбачити спо-

соби захисту споживачів від нечесних ринкових практик (які 
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можуть проявлятись як використання комерційних позначень, 

що вводять в оману споживачів), які вони можуть використо-

вувати безпосередньо та в інтересах невизначеного кола 

споживачів: припинення нечесної ринкової практики, усунення 

наслідків нечесної ринкової практики, публікацію судового 

рішення про факт нечесної ринкової практики. 

7. Для оптимізації правової охорони географічних зазначень 

у Законі «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 

потрібно передбачити за суб’єктами права на реєстрацію квалі-

фікованого зазначення походження такі немайнові права органі-

заційного характеру: 1) право надавати підтвердження відповід-

ності продукції виробника, що бажає отримати свідоцтво на 

право користування вимогам опису властивостей товару й 

методики його виготовлення; 2) право змінювати опис продукції 

й умови її виготовлення, географічні межі виробництва, 

складники.  

8. Потрібно передбачити в ЦК України та Законі України 

«Про охорону прав на зазначення походження товарів» право 

попереднього користувача географічним зазначенням, відповід-

но до якого особа-виробник, яка раніше добросовісно проводила 

свою діяльність на визначеному географічному місці, а її товари 

не відповідають умовам опису властивостей, методики виготов-

лення вже зареєстрованого іншими особами географічного за-

значення, зберігає право використання географічного зазначен-

ня впродовж року після такої реєстрації. 

9. Комерційне найменування в цивільному законодавстві 

України доцільно визначати як найменування юридичної особи, 

отримане нею під час створення, під яким вона виступає в ко-

мерційних відносинах, а також ім’я фізичної особи-підприємця. 

У зв’язку із цим також потрібно передбачити в Цивільному 

кодексі України окрему категорію права інтелектуальної влас-

ності – найменування цілісного майнового комплексу (підпри-

ємства), яке, на відміну від комерційного найменування, що 

пропонується зробити необоротоздатним, може підлягати 

відчуженню разом із підприємством.  
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