
Авторський гайд

Інтелектуальна власність 
в сфері фітнес-індустрії



Торговельна марка: чи 
потрібна вона мені  
у фітнес-індустрії?
Що таке «торговельна марка»?

Вашою торговельною маркою може бути:

певне слово

слоган

логотип

колір

Торговельною маркою може бути  все, що вирізняє вас, ваш 
бізнес, ваш продукт або сервіс серед конкурентів. Споживач 
(потенційний клієнт) може розпізнати вас та ваш бізнес за 
назвою вашого бренду, за виразною айдентикою (символами та 
графічними зображеннями), за фірмовими кольорами, за 
характерним пакуванням чи слоганом.

Що може бути торговельною маркою у сфері фітнес-індустрії?

Назва вашої фітнес-студії, спортивного або гімнастичного 
залу.

Ваше власне ім’я та прізвище, якщо ви просуваєте послуги 
та створені продукти саме під власним ім’ям.

Назви створених продуктів: курсів, марафонів, онлайн-
клубів, онлайн-платформ, фітнес-додатків.

Ваші фірмові слогани, власні мотиваційні гасла.
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Чи треба реєструвати  
торговельну марку?

Ви можете користуватися власною торговельною маркою і без 
реєстрації, але давайте розберемося, що ви втрачаєте, або навіть, 
чим ризикуєте.

Ви створили власний фітнес-простір з 
оригінальною назвою, який шви дко 
набрав популярності та користується 
значним попитом серед клієнтів. 
Ві дкриємо невеличкий секрет – 
насправді ви вже маєте торговельну 
марку і активно нею користуєтеся. Ваша 
торговельна марка – це назва вашої 
фітнес-студії.  
Так якщо все добре й так, чи треба 
реєструвати торговельну марку?


  Через деякий час ви випадково виявили, що ваші конкуренти 
позичили вашу назву і ві дкрили власний онлайн-клуб. Ви навіть 
почали отримувати привітання  ві д своїх клієнтів, які подумали, 
що ви почали розширення власної мережі. Тепер перед вами стоїть 
запитання: «Як мені заборонити конкурентам використовувати 
мою назву?».

3



2. Або змоделюємо іншу ситуацію. Ви почали задумуватися над 

глобальним розширенням власного бізнесу, виходом на іноземні 

ринки та над ві дкриттям власної фітнес-франшизи. І тут вас чекає 

невеличке розчарування. Для того аби «продати» свій брен д 

надійним франчайзі – найперше, що вам потрібно це зареєстрована 

торговельна марка.

3. І наостанок ще одна замальовка. Ваша фітнес-студія успішно 

функціонує вже більше як півроку, але тут ви отримуєте лист-

претензію, в якому стверджується, що ви незаконно 

використовуєте чужу торговельну марку, яка вже зареєстрована. 

Що ж ви маєте робити далі? Витрачати кошти на ребрен динг, який 

поки взагалі не ві домий та не ві дкликається клієнтам? Доводити, 

що це ваша оригінальна назва і ні про яку іншу торговельну марку 

ви не знаєте?
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Аби застерегти себе та свій бізнес ві д втрати часу, матеріальних 

та репутаційних втрат, варто завчасно подумати про реєстрацію 

торговельної марки.

Ваші переваги ві д реєстрації торговельної марки:

Зареєструвавши власну торговельну марку, ви матимете 
можливість захистити її ві д «копіювання» вашими 
конкурентами. Ви матимете вагомий юри дичний аргумент у 
вигля ді сві доцтва, який пі дтверджуватиме, що ця конкретна 
назва ваша і інші не мають права без вашого дозволу її 
використовувати.

Зареєстрована торговельна марка – це ваш нематеріальний 
актив, який може працювати на вас і бути прибутковим. 
Головне знати, як з ним працювати. До прикладу, зареєстрована 
торговельна марка – це ваш квиток до започаткування власної 
франшизи. Без неї ви не зможете укласти жодних договорів із 
партнерами. Ви також можете продати свою торговельну марку 
за вигі дною ціною. Вартість торговельної марки в Україні може 
сягати 50 000 USD.

Реєстрація торговельної марки також слугує пі дтвердженням, 
що ваша назва не створить вам проблем у майбутньому. 
Реєстраційне ві домство перевірило вашу назву і пі дтвердило, 
що вона не порушує жодних вимог, в тому числі не порушує 
прав інших осіб. Зареєстрована торговельна марка приваблює 
партнерів та сві дчить на користь вашої надійності та 
ві дпові дальності вашого брен ду.

Як бонус, ви як власник зареєстрованої торговельної марки 
можете отримати домен в зоні «UA». Що це таке?  Наприклад, ви 
створили фітнес-платформу із назвою «Place  of  Strength»  та 
хотіли, щоб вона знаходилась за адресою 
«www.placeofstrength.ua». Якщо ви зареєстрували торговельну 
марку «Place  of  Strength»  -  ця адреса ваша.
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Як відбувається процес реєстрації 
торговельної марки в Україні?

Середні строки реєстрації торговельної марки – 15-20 місяців.1

Процес реєстрації ві дбувається повністю в електронному 
форматі, тому неважливо, де саме ви наразі знаходитесь.

2

Ві д вас потрібно лише: інформація про майбутнього власника 
торговельної марки (це може бути як фізична особа, так і 
юри дична особа), інформація про вашу діяльність, продукт чи 
сервіс, для якої ви хочете зареєструвати торговельну марку, 
інформація про торговельну марку, яку хотіли б зареєструвати 
(її зображення чи написання) та фото чи скан пі дписаної вами 
довіреності.

3

В результаті реєстрації ви отримуєте електронний та 
паперовий оригінал сві доцтва про реєстрацію.

4
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Авторське право:  
як мені захистити  
мої «продукти»?
Що таке авторське право  
і як воно працює?

Авторське право виникає у момент, коли ви створили певний твір 
чи продукт. Таким твором або продуктом може бути майже будь-
яке жанрове втілення людської творчості: лекція, роман, 
фотографія, картина, відеокурс, дизайн прикраси чи певного 
аксесуару тощо.

Авторське право дає вам можливість 
захистити свої творчі напрацювання від 
будь-якого копіювання, запозичення, 
публікування та розповсюдження без 
вашої згоди. Авторське право – це щось 
на кшталт контрольного пакету акцій. 
Ви маєте вирішальний голос в 
управлінні вашими продуктами. Тільки 
ви маєте право вирішувати, коли, де і як 
використовувати свій продукт. Тільки 
ви маєте право отримувати прибуток 
від свої продуктів.

Авторське право виникає автоматично в момент, коли ви 
закінчили роботу над своїм продуктом. Наприклад, записали відео 
із програмою тренувань. Тепер ви автор і маєте свій власний 
«контрольний пакет акцій» - авторське право.
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Для чого ж потрібна реєстрація 
авторського права, якщо воно 
виникає автоматично?

1

2

1
Без реєстрації вашого авторського продукту вам 
буде доволі складно заробити на ньому. Адже 
будь-які партнери прагнутимуть укласти з вами 
договір, аби викупити ваш продукт, або, отримати 
дозвіл на його використання. Без реєстрації 
авторського права укласти такий договір буде 
просто неможливо.

Реєстрація потрібна для ефективного захисту 
вашого продукту ві д копіювання. Коли діло 
доходить до претензій чи судів, мало хто вірить на 
слово – всі прагнуть отримати пі дтвердження, 
пі дтвердження вашого авторства. До прикладу, 
чи знали ви, що аби ви далити чужу публікацію в 
будь-якій соціальній мережі, в якій особа 
використала ваші тексти чи фотографії, 
необхі дно надати адміністрації мережі 
пі дтвердження того, що саме ви є автором 
ві дпові дних текстів, фотографій та ві део? Таким 
пі дтвердження і може слугувати отримане в 
результаті реєстрації сві доцтво.
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Чи можу я захисти за допомогою 
авторського права свій фітнес-
продукт?

1
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Текстове втілення власних 
фітнес-програм, методик тощо.

Ви зможете захистити ваш 
оригінальний текст та його 
фрагменти ві д копіювання, 
розміщення іншими особами 
без вашого дозволу.



Ви матимете можливість 
ви даляти контент інших осіб, 
якщо в ньому використано ваш 
оригінальний текст.



Ви матимете можливість 
перешкоджати запускам курсів, 
марафонів, онлайн-клубів, якщо 
в них буде використано ваші 
оригінальні текстовки.

Ві део-контент з програмами 
тренувань, фітнес-порадами, 
консультаціями, лекціями 
тощо.

Ви зможете захистити ваш 
ві део-контент та його 
фрагменти ві д копіювання, 
розміщення іншими особами 
без вашого дозволу.
 

Ви матимете можливість 
ви даляти ві део-контент інших 
осіб, якщо в ньому використано 
ваш оригінальний текст.
 

Ви матимете можливість 
перешкоджати запускам курсів, 
марафонів, онлайн-клубів, якщо 
в них буде використано ваш 
ві део-контент.
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Чи можу я захисти за допомогою 
авторського права свій фітнес-
продукт?

1
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Комплексні продукти 
(лекційний матеріал + ві део-
контент): фітнес-курси, фітнес-
марафони, онлайн-клуби.

Ви зможете захистити ваш 
унікальний продукт та його 
фрагменти ві д копіювання, 
розміщення іншими особами 
без вашого дозволу.



Ви матимете можливість 
ви даляти контент інших осіб, 
якщо в ньому використано 
фрагменти вашого авторського 
продукту.



Ви матимете можливість 
перешкоджати запускам курсів, 
марафонів, онлайн-клубів, якщо 
в них буде використано ваш 
продукт або його фрагменти.

Фітнес-додатки  
(як комп'ютерні програми)

Ви зможете безпечно вивести 
ваш фітнес-додаток на 
український та міжнародний 
ринок, не побоюючись його 
копіювання конкурентам.  



Ви матимете можливість 
перешкоджати діяльності схожих 
фітнес-додатків на різних 
ринках.



Ваш додаток прибавить увагу 
інвесторів, а ви виступатимете в 
ролі надійного та репутаційного 
партнера.
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1 Фітнес-програма в більшості є 
результатом певних висновків 
про функціональні можливості 
людського тіла.

Можна припустити, що маючи в арсеналі 
власне тіло та певний набір знань та 
уявлень, одразу декілька осіб могли б 
паралельно прийти до створення доволі 
схожих фітнес-програм чи методик.

Водночас, ви маєте можливість захистити власний 
хореографічний твір. Якщо ваша фітнес-програма включає 
оригінальні елементи хореографії, то вона цілком може бути 
захищена за допомогою такого інструменту як авторське право.

Фітнес – програма -певна послі довність, алгоритм рухів 
тіла. Натомість, функціональні фізичні рухи та звичайна рухова 
активність не можуть бути захищені авторським правом. Причин 
декілька.  

1
2

11

Однак, є одне важливе уточнення. 

Заборонити іншим виконувати вправи за вашою фітнес-
програмою чи методикою ви не можете. Давайте розберемось 
чому. Чим по своїй суті є фітнес–програма?



Як відбувається реєстрація 
авторського права в Україні?

Середі строки реєстрації авторського права в 
Україні – 2-3 місяці.

1

Реєстрація авторського права відбувається 
повністю в електронному форматі, тому 
неважливо, де саме ви наразі знаходитесь.

2

Від вас потрібно лише: інформація про автора (це 
може бути лише фізична особа), примірник 
вашого продукту в електронному форматі, дата 
завершення роботи над продуктом, фото чи скан 
підписаної вами довіреності.

3

В результаті реєстрації ви отримуєте паперовий 
оригінал свідоцтва про реєстрацію.

4
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АНТОН ПОЛІКАРПОВ
Дякую за Ваш час і увагу!

Від імені коллективу 
компанії
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