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Шановна пані Терещенко!

Повідомляю Вам, що в Вінницькому НДЕКЦ МВС впроваджено новий 
вид судової експертизи, а також наявний судовий експерт, який пройшов 
відповідну підготовку та отримав кваліфікацію судового експерта з правом 
проведення експертиз за експертною спеціальністю 13.6 «Дослідження, 
пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними 
марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями».

Перелік питань, які вирішуються судовою експертизою комерційних 
(фірмових) найменувань, торгових марок (знаків для товарів та послуг), 
географічних зазначень, а також інша корисна інформація стосовно подальшого 
призначення та проведення судових експертиз за вказаною експертною 
спеціальністю, зазначені в інформаційному листі «Можливості проведення 
судових експертиз та експертних досліджень комерційних (фірмових) 
найменувань, торгових марок (знаків для товарів та послуг), географічних 
зазначень», що додається.
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Кожний громадянин має право на 
результати своєї інтелектуальної, творчої 
діяльності; ніхто не може
використовувати або поширювати їх без 
його згоди, за винятками, встановленими 
законом.

(ст. 54 Конституції України)
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова 

експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, 
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання 
висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Згідно статті 420 Цивільного кодексу України до об’єктів права 
інтелектуальної власності відносять літературні та художні твори; 
комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; 
фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові 
відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування 
(топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти 
рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні 
марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні 
таємниці.

Зазначений перелік не є вичерпним, тому що з розвитком технологічного 
прогресу будуть виникати нові об’єкти, яким, у подальшому, може надаватись 
правова охорона.

Відповідно до зазначених вище видів об’єктів права інтелектуальної 
власності Міністерством внутрішніх справ України 08.02.2017 прийнятий 
Наказ № 102 «Про затвердження Положення про Експертно-кваліфікаційну 
комісію МВС та атестацію судових експертів Експертної служби МВС», що 
затверджений Міністерством Юстиції України 01 березня 2017 року за 
№ 275/30143 з переліком експертних спеціальностей, зокрема, з досліджень 
властивостей таких об’єктів інтелектуальної власності, як торгові марки, 
комерційні (фірмові) найменування, географічні зазначення.

№ з/п Види та підвиди судових 
експерт из

Індекси експерт нії 
спеціальност ей

еВиди експерт них спеціальност ей

22 Експертиза у сфері інтелектуальної власності

29.6 Комерційних (фірмових) 
найменувань, торговельних 
марок (знаків для товарів і 
послуг), географічних 
зазначень

13.6 Цослідження, пов ’язані з 
комерційн ими (фірмовими) 
найменуван нями, торговел ьними 
марками (знаками для товарів і 
послуг), географічними 
зазначеннями

Фахівцями Вінницького науково-дослідного експертно- 
криміналістичного центру МВС України здійснюється судово-експертне



з

забезпечення щодо проведення судових експертиз та досліджень у сфері 
інтелектуальної власності, у тому числі за експертною спеціальністю 
13.6 (засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг).

Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) 
найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і

послуг), географічними зазначеннями
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Основним завданням експертизи об'єктів інтелектуальної власності є 
визначення властивостей цих об'єктів, до яких належать об'єкти промислової 
власності, об'єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об'єктів промислової власності вирішуються питання 
щодо властивостей цих об'єктів, в тому числі знаків для товарів і послуг 
(торговельних марок), комерційних найменувань, географічних зазначень.

Предметом судової експертизи знаків для товарів і послуг (торговельних 
марок) є встановлені на основі досліджень матеріальних носіїв і джерел 
інформації та з використанням спеціальних знань, у визначеному законом 
порядку, фактичні дані про властивості, ознаки, закономірності створення, 
функціонування та використання знаків для товарів і послуг (торговельних 
марок) та схожих з ними об’єктів, необхідні для правильного вирішення 
справи, що знаходиться в провадженні органів досудового слідства чи суду.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка 
комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що 
виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть 
бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації 
кольорів.

Комерційне (фірмове) найменування -  це назва, під якою виступає 
юридична або фізична особа підприємець у своїй виробничій або комерційній 
діяльності.

Географічне зазначення - найменування місця, що ідентифікує товар, 
який походить з певного географічного місця та має особливу якість, репутацію 
чи інші характеристики, зумовлені головним чином цим географічним місцем 
походження, і хоча б один з етапів виробництва якого (виготовлення 
(видобування) та/або переробка, та/або приготування) здійснюється на 
визначеній географічній території;

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із знаками 
для товарів і послуг можуть бути:

• зареєстровані знаки для товарів і послуг;
• позначення нанесені на товари (упаковку, в якій міститься товар, вивіску, 

етикетку, нашивку, бирку тощо);
• позначення, які супроводжують надання послуг;
• комерційні (фірмові найменування);
• зазначення походження товарів;
• доменні імена тощо;
• матеріали справи, що досліджуються експертом для вирішенн: 

поставлених перед експертом питань із застосуванням спеціальна 
знань.
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Судові експертизи, пов’язані із знаками для товарів і послуг 
призначають:

• при вирішенні судом питання про порушення прав власника 
зареєстрованого знаку для товарів і послуг;

• при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із 
порушенням прав третіх осіб;

• при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із 
невідповідністю заявленого позначення умовам надання правової 
охорони тощо.

Об’єктами судової експертизи та досліджень, пов’язаних із 
комерційними (фірмовими) найменуваннями можуть бути:

• комерційні (фірмові найменування);
• зареєстровані знаки для товарів і послуг;
• позначення нанесені на товари;
• позначення, які супроводжують надання послуг;
• доменні імена тощо.

Судову експертизи, пов’язані з комерційними (фірмовими) 
найменуваннями призначають:

• при вирішенні судом питання про порушення прав власника
комерційного (фірмового) найменування;

• при визнанні свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним у зв’язку із 
порушенням прав третіх осіб;

• при вирішенні судом питання про порушення прав власника
зареєстрованого знаку для товарів і послуг тощо.

Завданнями судової експертизи, в період проведення експертиз та 
досліджень, пов’язаних з охороною прав на знаки для товарів та послуг, 
фірмові найменування, зазначення походження товарів, є визначення:

• чи має знак розрізняльну здатність;
• чи складається він лише з позначень, що є загальновживаними як по

значення товарів і послуг певного виду;
• чи є знак тотожнім або схожим з іншим знаком та/або позначенням т  

продукції/виробах настільки, що їх можна сплутати;
• чи відтворює знак персонаж твору/прізвище (ім’я, псевдонім тг 

похідні від них, портрет, факсиміле) особи, відомої в Україні тощо.
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Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом У кра їни  (номер) таким, 

що не мав розрізнювальної здатності на дату (зазначити дату)?
> Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 

(номер) лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і 
послуг певного виду?

> Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 
(номер) лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні 
зазначених у свідоцтві товарів і послуг або у зв'язку з ними?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
оманливим?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) таким, 
що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар 
або надає послугу?

> Чи складається знак для товарів і послуг за свідоцтвом України 
(номер) лише з позначень, що є загальновживаними символами або термінами?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом (номер) 
настільки, що їх можна сплутати?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
тотожним або схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх 
можна сплутати?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
тотожним або схожим з географічним зазначенням (назва) настільки, що їх 
можна сплутати?

> Чи є позначення (назва), нанесене(а) на (вказати куди) або 
застосоване(а) у (вказати де), тотожним або схожим настільки, що його можна 
сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України 
(номер)?

> Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України (номер) 
схожим з фірмовим найменуванням (назва) настільки, що їх можна сплутати?
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Під час підготовки матеріалів для проведення судової експертизи 
знаків для товарів та послуг, необхідно звернути увага на наступне.
1. Матеріали які підлягають направленню на дослідження повинні бути 
належної якості, з усіма необхідними реквізитами (підписами, печатками 
тощо), без ознак внесення змін (стирань, дописок).
2. Зразки які надаються, також повинні бути належної якості.
Зразки оригінальної продукції, маркованої охоронюваним знаком, мають бути 
належно упаковані та супроводжуватися документами, які засвідчують їх 
походження.

Зразки продукції з позначенням -  порушником також мають бути 
належно упаковані та супроводжуватися документами про їх виявлення та 
вилучення.

Об’єкти марковані охоронюваними знаками чи позначеннями -  
порушниками, надаються на експертизу в натурі та мають бути перелічені у 
документі про призначення експертизи.

3. Документи надаються в оригіналі або у вигляді належно завірених копій.

4. Для вирішення поставлених перед експертом питань об’єкти або зразки 
мають містити необхідний обсяг інформації, достатній для проведення якісного 
і повного порівняння. Відомості про охоронювані знаки для товарів та послуг 
містяться в таких документах:

-  свідоцтві (свідоцтвах) України на знак (знаки) для товарів та послуг;
-  бібліографічних відомостях про зареєстрований в Україні знак для 

товарів та послуг;
-  матеріалах заявки на отримання свідоцтва на знак для товарів та 

послуг;
-  відомостях, що стосується міжнародної реєстрації торговельної 

марки, яка охороняється в Україні;
-  витягу з Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів та 

послуг;
-  ліцензійних та ін. договорів.

5. Для проведення дослідження торгових марок разом з документом про 
призначення експертизи необхідно надати:

-  матеріальні носії, у яких відтворено (чи на яких використано) торгову 
марку;

-  документацію, в якій міститься інформація про властивості торгових 
марок (свідоцтво України на знак для товарів та послуг та/або за 
міжнародною реєстрацією); матеріали заявок, на підставі яких їх 
видано, тощо.
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Надання (повернення) до (з) експертного підрозділу документальних 
матеріалів для проведення судової експертизи та експертних досліджень 
здійснюється відповідно до вимог Інструкції про порядок вилучення, обліку, 
зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та 
іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої 
наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 
України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки 
України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України 
від 27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125.

Документальні матеріали, що надають ініціатори судової експертизи 
(експертного дослідження) експерту, повинні відповідати вимогам Закону 
України «Про електронні документи та електронний документообіг», 
Постанови Кабінету міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі 
питання документування управлінської діяльності», Національного стандарту 
України ДСТУ 4163:2003 «Вимоги до оформлювання документів», Типової 
інструкції з діловодства у центральних державних архівних установах України, 
Державному архіві в Автономній Республіці Крим, державних архівах 
областей, міст Києва і Севастополя, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції України 25 жовтня 2012 року № 1571/5, з урахуванням особливостей 
документообігу відповідної юридичної або фізичної особи тощо.

При наданні на дослідження копій документів, вони повинні бути 
чіткими, текст розбірливим, у повному обсязі документа, відповідним чином 
засвідченими. Якщо надаються документи із додатками, додатки повинні 
містити реквізити основного документу, до якого вони додаються.

Якщо окрема інформація (вихідні дані) містяться в електронному 
документі, роздруковується паперовий екземпляр, який завіряється 
уповноваженою на те особою або підтверджується відповідним судовим 
експертом (спеціалістом). За наявності документів, складених іноземною 
мовою, судовому експерту необхідно надати впорядкований аутентичний 
переклад на українську мову.

Документи, які створені рукописно, повинні бути чіткими, текст 
розбірливим, без двозначних тлумачень числових та словесних даних, без 
необумовлених виправлень.

Оформлення документальних матеріалів для експертного провадження 
передбачає їх систематизацію (за хронологією, епізодами, логічною 
послідовністю тощо), брошурування (переплетення), укладанні 
внутрішнього опису, нумерацію аркушів, зазначення в кінці тому (підшивки 
справи) кількості підшитих аркушів, уповноваженої особи, особистого ї 
підпису та відбитку печатки.

Надання документальних матеріалів непідшитими допускається 
випадку -їх незначної кількості та зазначення цього в супровідному листі 
повному обсязі (наприклад, протокол огляду від 15.11.2019 на 3 ар 
ліцензійний договір від 15.01.2020 № 4 на 7 арк. тощо).
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При наданні на дослідження матеріалів експертних проваджень в 
оригінальному вигляді вони підлягають позначенню відповідним штампом, 
крім дійсних документів, які перебувають в офіційному обігу, про що робиться 
відмітка у висновку експерта або експертного дослідження, і після проведення 
судової експертизи або експертного дослідження разом зі складеним висновком 
повертаються ініціатору. Документальні матеріали, що були надані у вигляді 
засвідчених копій, за службової необхідності передаються до архіву 
експертного підрозділу.

Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України -  це потужний експертний підрозділ Експертної служби МВС 
України з висококваліфікованим кадровим потенціалом, новітніми експертно- 
криміналістичними та спеціальними технічними засобами.

Контакти: м. Вінниця, вул. В. Порика, 8.
тел.(0432) 56-03-01, факс (0432) 56-02-86, моб. тел. (067) 430-87-36 

е-таіі: пбекс@і.иа


