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ОХОРОНА ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ РОЗ-
ВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН

В даній роботі розглянуті правові та економічні аспекти захисту знаків для товарів
та послуг, як важливого фактора підвищення конкурентоспроможності, визначені
основні положення щодо характерних ознак торгової марки та використання її в
комерційній діяльності.

В данной работе рассмотрены правовые и экономические аспекты защиты знаков для
товаров и услуг, как важного фактора повышения конкурентоспособности, определе-
ны основные положения относительно характерных признаков торговой марки и
использования ее в коммерческой деятельности.

In this work considered lawful and economic aspects of the protection of sings for goods and
services, as an important factor of increasing competitiveness, determined main statutes of
trademark and using it in the commercial activity.

Сьогодні в усьому світі знак для товарів та послуг (торгова марка) визна-
ється невід’ємним елементом ринкових відносин, важливим фактором підви-
щення конкурентоспроможності продукції, захисту від недобросовісної конку-
ренції.

Виконуючи функцію індивідуалізації товарів і послуг суб’єктів господа-
рювання торгова марка стає дедалі важливішим економічним важелем в умовах
активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торгівельного простору.

Торговельна марка (знак для товарів і послуг) – це засіб для індивідуалі-
зації товару та послуги. Його основна функція – забезпечити можливість відріз-
нити товари та послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками
від однорідних товарів та послуг інших виробників.

Як засіб індивідуалізації товару і послуги торговельна марка повинна
мати розрізняльну здатність, бути оригінальною, легко запам’ятовуватися. Це
дозволяє споживачу із широкого спектра запропонованого ринком товарів виб-
рати той, виробник якого йому відомий і користується гарною репутацією.

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку згідно
з Законом України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” є фізичні та
юридичні особи. Лише в поодиноких випадках розроблювач торговельної марки
є одночасно і власником свідоцтва на знак для товарів і послуг (торговельну
марку). Ім'я розроблювача торговельної марки в свідоцтві не вказують.

Право використовувати знак самому власнику та виключне право забо-
роняти іншим особам використовувати його надає свідоцтво на знак для товарів
і послуг (торговельну марку). Використанням знака визнається:

 нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано,
упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, на-
шивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет;

 застосування його під час пропонування та надання будь-якої пос-
луги, для якої знак зареєстровано;

 застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі
Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
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ЗАЩИТА БРЕНДА

Статья посвящена оценке юридической силы бренда. Автор анализирует одно из
важнейших понятий бренд-менеджмента – идентичность бренда, ее сущность,
функции и особенности. Также в статье определены основные меры предосторож-
ности, которые необходимо принять, чтобы избежать потери прав на защиту
бренда.

Стаття присвячена оцінці юридичної сили бренду. Автор аналізує одне з найважли-
віших понять бренду-менеджменту – ідентичність бренду, її суть, функції і особли-
вості. Також в статті визначені основні заходи обережності, які необхідно прийн-
яти, щоб уникнути втрати прав на захист бренду.

The article is devoted the estimation of legal force of brand. An author analyses one of major
concepts of brand-management is an identity of brand, its essence, functions and features.
Also in the article basic measures are certain cautions which must be accepted, to avoid for-
feiting right on defence of brand.

Как только бренд добивается успеха, его начинают копировать, копии
появляются и множатся. Предметом копирования могут быть идеи, концепции
и товары. Конкуренция носит еще более интенсивный характер, когда речь
идет об интеллектуальной собственности: это патенты и дизайн, а также форма
продавцов и даже торговые марки (имя или графический образ бренда). Кроме
того, имитации возникают на основе создания подделок. В этом случае непо-
средственной целью копирования становятся наиболее известные бренды.[1]

Имитация бренда – один из самых распространенных методов незакон-
ного продвижения товара на рынке. Имитация подразумевает создание копии
известного бренда для повышения популярности своего продукта. Существует
несколько видов имитации бренда. Самые распространенные из них: фонети-
ческая, цветографическая, сюжетная.


