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Актуальність теми дослідження обумовлена низкою соціально-

економічних та політико-правових процесів. Насамперед, в умовах 

глобалізованої економіки, коли товари вироблені в окремому регіоні можуть 

реалізовуватись по усьому світу, орієнтованої на масове виробництво та 

споживання все більшої ваги набувають географічні зазначення. Пояснюється це 

тим, що вказівка на географічне місце походження товару асоціюється 

споживачем з певною якістю такого товару та репутацією його виробника, а 

відтак, створює для останнього конкурентну перевагу на ринку. Одночасно, 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію) покладає на Україну обов'язок 

забезпечувати охорону географічних зазначень, які зареєстровані в ЄС. Це 

зумовлює необхідність дослідження досвіду країн-членів ЄС в сфері правової 

охорони таких зазначень та приведення національного законодавства у 

відповідність до європейських стандартів. 

З урахуванням наведеного, дисертаційне дослідження Ковальчук М. С. 
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2 
(порівняльно-правовий аспект)» є актуальним, своєчасним і відповідає сучасним 

потребам у правовому регулюванні цивільно-правових відносин з приводу 

об'єктів права інтелектуальної власності. 

Тема дослідження також відповідає напрямам реформування, визначеним 

Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020», схваленою Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Дисертаційна робота виконана відповідно 

до державних бюджетних науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 011Ш008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01) яка досліджується на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у період 2016-2018 років. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій. Обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

викладених в роботі, насамперед сприяло чітке визначення об'єкту та предмету 

наукового дослідження. Досягнення сформульованої в дисертації мети -

порівняльно-правовий аналіз засад правової охорони та захисту географічних 

зазначень в Україні, Франції та Італії та розробка теоретико-прикладних 

положень, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на розв'язання проблемних 

питань у сфері охорони та захисту прав на географічні зазначення в Україні, 

завдячує успішному вирішенню поставлених завдань (С. 2-3 автореферату; С. 5-

6, дисертації), які комплексно розкрили тему дослідження. Це стало можливим 

завдяки вмілому використанню філософсько-світоглядних та загальнонаукових 

методів, а також спеціально-наукових методів (загального системно-

структурного методу, діалектичного методу, системного методу, порівняльно-

правового методу, методу дедукції, логіко-семантичного методу, структурно-

логічного методу та моделювання). 

Емпіричну базу роботи склали нормативно-правові акти національного 

законодавства, проекти законів й інших нормативних документів, законодавство 
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з 
Франції, Італії та право ЄС у цілому, а також міжнародні договори про право 

інтелектуальної власності на географічне зазначення; відповідна судова 

практика. Науково-теоретична база дисертаційного дослідження охоплює праці 

визнаних вітчизняних та іноземних вчених-правників, які присвячували свої 

роботи праву інтелектуальної власності на географічне зазначення, визначенню 

особливостей правозастосування у цій сфері. Загалом при написанні роботи було 

використано 202 джерела. 

Структура дисертації обумовлена метою, об'єктом і предметом 

дослідження. Так, дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на 

дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. При 

цьому повний обсяг дисертації складає 253 сторінки, з яких 22 сторінки займає 

список використаних джерел, 29 сторінок - Додатки. Так, перший розділ 

присвячений загальній характеристиці права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. При цьому досліджуються доктринальні та законодавчі 

підходи до визначення поняття та видів географічного зазначення (С. 13-27 

дисертації). Крім того розкриваються підходи щодо понятійного апарату в сфері 

правової охорони географічних зазначень в ЄС (С. 27-38 дисертації). Також 

дається загальна характеристика законодавства про правову охорону 

географічних зазначень в Україні, Франції та Італії (С. 38-54 дисертації). У 

другому розділі здійснено аналіз об'єктів (С. 58-69 дисертації), суб'єктів та 

змісту права інтелектуальної власності на географічні зазначення (С. 69-90 

дисертації), виникнення та припинення права на використання географічного 

зазначення за законодавством України, Франції та Італії (С. 90-120 дисертації). 

Крім того у другому розділі розкривається правова охорона географічних 

зазначень за законодавством України, Франції та Італії (С. 120-135 дисертації). 

Захисту прав на географічні зазначення (С. 141-174 дисертації) та проблемним 

питання судової практики в Україні, Франції та Італії (С. 174-193 дисертації) 

приділено увагу в третьому розділі. Слід констатувати, що кожний розділ має 

співрозмірну питому вагу за своїм змістом та висновками, практичним 

значенням одержаних результатів. 
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4 
Достовірність і новизна наукових положень, висновків, рекомендацій. 

Дисертаційне робота Ковальчук М. С. є першим дослідженням, спрямованим на 

дослідити специфіку прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в 

Україні, Франції та Італії у порівняльно-правовому аспекті. 

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи та сформульовані за результатами 

проведеного дослідження наукові положення та висновки, які виносяться на 

захист, слід відмітити, що більшість з них містять науково обґрунтовані 

результати проведеного дослідження. Серед таких положень наукової новизни 

та висновків особливо слід відмітити наступні. 

Дисертанткою доведено, що в умовах введення в дію Угоди про асоціацію 

з ЄС інститут географічних зазначень в Україні буде зводитися до захисту такого 

права держав - членів ЄС; при цьому, фактично, національна система правового 

захисту працюватиме виключно на інтереси нерезидентів, всупереч інтересам 

національного виробника (С. 4 автореферату, С. 173 дисертації). Усвідомлюючи, 

що інколи є допустимим пожертвувати окремими економічними інтересами 

заради більш вагоміших цілей, однак сам підхід, при якому проекти нормативно-

правових актів та міжнародних договорів аналізуються на предмет врахування 

інтересів національного виробника як прояв економічного аналізу права, 

заслуговую на підтримку та подальше впровадження. 

Вагомим результатом дисертаційного дослідження є охарактеризовані 

проблемні питання судової практики Франції (такі, як надмірна диспозитивність 

процесу виявлення і попередження розповсюдження контрафактної продукції; 

втрата права на звернення до суду в зв'язку з «терпимістю» до порушення прав 

правоволодільця у Франції; застосування судом спеціальних декретів, які 

можуть суперечити національному законодавству Франції; можливість 

використання до географічного зазначення правил правової охорони торгової 

марки) та Італії (застосування на рівні судової практики міністерських декретів; 

використання за аналогією судом законодавства про товарні знаки до 

правовідносин, у сфері географічних зазначень; обов'язкова участь 

Консорціумів по захисту окремої категорії товарів; розповсюдження режиму 

РБО на добре відомі назви продуктів, визнані такими, що стали родовими) у 
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5 
сфері захисту та охорони прав на географічні зазначення (С. 4, 5 автореферату, 

С. 202, 203 дисертації). Вказані положення не тільки варто враховувати при 

вдосконаленні чинного законодавства та практики його застосування, а також 

при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності, об'єктом якої виступає товар, 

який позначений відповідним географічним зазначенням. 

Слушною є також пропозиція щодо виключення із законодавства України 

положення, відповідно до якого послуги можуть бути позначені географічним 

зазначенням (С. 5 автореферату, С. 194 дисертації). Це підтверджується не тільки 

практикою країн, які були предметом дослідження, але й самою правовою 

природою послуги, яка споживається в процесі її надання, по суті в місці її 

надання, а від так позначення географічного місця її походження видається 

зайвим. 

Важливе практичне значення має пропозиція введення в Україні системи 

охорони посиленого характеру географічних зазначень для певних видів товарів, 

а саме, для вин, спиртних напоїв, сільськогосподарських продуктів та харчових 

продуктів на рівні національного законодавства (С. 8 автореферату, С. 38 

дисертації). Метою цього є удосконалення національного законодавства у сфері 

правової охорони та захисту географічних зазначень та його приведення у 

відповідність з вимогами ЄС. 

Практичне значення одержаних дисертанткою результатів полягає у 

можливості їх використання для подальшого вдосконалення цивільного 

законодавства, правозастосовної практики, застосування учасниками цивільного 

обороту при вирішенні спорів, а також при підготовці підручників та навчальних 

посібників з права інтелектуальної власності. 

Повнота викладення результатів дослідження у публікаціях. Основні 

положення і висновки дисертаційного дослідження достатньо висвітлені у 10 

наукових публікаціях: у п'яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті - у зарубіжному науковому фаховому виданні, а 

також у чотирьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. Зміст 

вказаних публікацій відображає основні результати дослідження. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


6 
Поряд з наявним науковим потенціалом подана до захисту дисертаційна 

робота містить також низку положень та висновків, що вимагають додаткової 

аргументації, уточнення або ж належать до спірних. А саме: 

1. Зауваження викликає охарактеризоване автором поняття «захист 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення» (с. 4 автореферату; 

с. 193 дисертації). При буквальному тлумаченні запропонованого визначення (а 

саме: «відновлення порушеного права» та «притягнення до відповідальності») зі 

змісту поняття випадають превентивно-присікальні способи захисту. Тому 

постає питання, чи застосовуються, на думку авторки, превентивно-присікальні 

способи для захисту права на географічне зазначення. 

2. Вміло використовуючи у роботі методи формальної логіки 

Ковальчук М. С. неодноразово вдається до поділу поняття на види. Так, було 

проведено класифікацію: 1) видів географічних зазначень, а саме: за розміром 

території; за об'єктом; за продукцією; за якісною характеристикою; за обсягом 

правової охорони (С. 5 автореферату, С. 24 дисертації); 2) класифікація засобів 

захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення: а саме: за 

суб'єктом захисту; за правовим інститутом захисту; за юрисдикційним органом; 

за рівнем захисту (С. 6 автореферату, С. 193 дисертації); 3) суб'єктів права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, зокрема: комерційні та 

некомерційні юридичні особи - виробники; фізичні особи - виробники з та без 

мети отримання прибутку (С. 9 автореферату, С. 75, 76 дисертації). Однак під час 

захисту варто уточнити, яке практичне значення мають вказані класифікації, та 

як вони можуть застосовуватись на практиці. 

3. Додаткового обґрунтування потребує розміщення положень, які 

стосуються правової охорони географічних зазначень за законодавством 

України, Франції та Італії в другому розділі «Суб'єкти, об'єкти та зміст права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення в Україні, Франції та Італії», 

а не в третьому «Захист прав на географічні зазначення та проблемні питання 

судової практики в Україні, Франції та Італії». Оскільки поняття «захист» та 

«охорона» є взаємопов'язані, що визнає і дисертантка, розмежовуючи їх по 

тексту роботи (С. 146-148 дисертації). 
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Висловлені зауваження не зменшують високої оцінки дисертаційного 

дослідження Ковальчук М. С., оскільки переважно носять дискусійний характер 

та не стосуються концептуальних положень. 

За змістом і формою дисертація Ковальчук М. С., відповідає встановленим 

вимогам та паспорту спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, 

сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертаційне дослідження є 

самостійною, завершеною науковою працею, в якій отримано та послідовно 

викладено нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

поставлену наукову задачу, яка має істотне значення для науки цивільного права. 

Проведений аналіз роботи дозволяє зробити висновок, що дисертація на тему 

«Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, Франції та Італії 

(порівняльно-правовий аспект)» відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, а її авторка Ковальчук Марія Сергіївна заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

Офіційний опонент, 

кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри 
міжнародного приватного, 
комерційного та цивільного права 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ВАН 
від Ж Т І ^ 

Відділ діловодства та архіву 
Київського націонадмюге університету 

імені Тараса Шевченка 

О. О. Посикалюк 

відчую 
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До Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 
при Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 
вул. Володгтирська, 60, м. Київ, 01033 

ВІДГУК 
офіційного опонента - кандидата юридичних наук, доцента 

Посикалюка Олега Олександровича на дисертацію 
КОВАЛЬЧУК МАРІЇ СЕРГІЇВНИ 

на тему: 
«ПРАВОВА ОХОРОНА ТА ЗАХИСТ ГЕОГРАФІЧНИХ 

ЗАЗНАЧЕНЬ В УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ 
(ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)», 

подану на здобуття наукового ступеня 
кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03. - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 
приватне право 

Актуальність теми дослідження обумовлена низкою соціально-

економічних та політико-правових процесів. Насамперед, в умовах 

глобалізованої економіки, коли товари вироблені в окремому регіоні можуть 

реалізовуватись по усьому світу, орієнтованої на масове виробництво та 

споживання все більшої ваги набувають географічні зазначення. Пояснюється це 

тим, що вказівка на географічне місце походження товару асоціюється 

споживачем з певною якістю такого товару та репутацією його виробника, а 

відтак, створює для останнього конкурентну перевагу на ринку. Одночасно, 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони (надалі - Угода про асоціацію) покладає на Україну обов'язок 

забезпечувати охорону географічних зазначень, які зареєстровані в ЄС. Це 

зумовлює необхідність дослідження досвіду країн-членів ЄС в сфері правової 

охорони таких зазначень та приведення національного законодавства у 

відповідність до європейських стандартів. 

З урахуванням наведеного, дисертаційне дослідження Ковальчук М. С. 
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2 
(порівняльно-правовий аспект)» є актуальним, своєчасним і відповідає сучасним 

потребам у правовому регулюванні цивільно-правових відносин з приводу 

об'єктів права інтелектуальної власності. 

Тема дослідження також відповідає напрямам реформування, визначеним 

Стратегією сталого розвитку «Україна - 2020», схваленою Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5/2015. Дисертаційна робота виконана відповідно 

до державних бюджетних науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій 

системі України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер 

державної реєстрації 011Ш008337), яка досліджувалася на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01) яка досліджується на 

юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у період 2016-2018 років. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій. Обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

викладених в роботі, насамперед сприяло чітке визначення об'єкту та предмету 

наукового дослідження. Досягнення сформульованої в дисертації мети -

порівняльно-правовий аналіз засад правової охорони та захисту географічних 

зазначень в Україні, Франції та Італії та розробка теоретико-прикладних 

положень, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на розв'язання проблемних 

питань у сфері охорони та захисту прав на географічні зазначення в Україні, 

завдячує успішному вирішенню поставлених завдань (С. 2-3 автореферату; С. 5-

6, дисертації), які комплексно розкрили тему дослідження. Це стало можливим 

завдяки вмілому використанню філософсько-світоглядних та загальнонаукових 

методів, а також спеціально-наукових методів (загального системно-

структурного методу, діалектичного методу, системного методу, порівняльно-

правового методу, методу дедукції, логіко-семантичного методу, структурно-

логічного методу та моделювання). 

Емпіричну базу роботи склали нормативно-правові акти національного 

законодавства, проекти законів й інших нормативних документів, законодавство 
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Франції, Італії та право ЄС у цілому, а також міжнародні договори про право 

інтелектуальної власності на географічне зазначення; відповідна судова 

практика. Науково-теоретична база дисертаційного дослідження охоплює праці 

визнаних вітчизняних та іноземних вчених-правників, які присвячували свої 

роботи праву інтелектуальної власності на географічне зазначення, визначенню 

особливостей правозастосування у цій сфері. Загалом при написанні роботи було 

використано 202 джерела. 

Структура дисертації обумовлена метою, об'єктом і предметом 

дослідження. Так, дисертація складається із вступу, трьох розділів, поділених на 

дев'ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. При 

цьому повний обсяг дисертації складає 253 сторінки, з яких 22 сторінки займає 

список використаних джерел, 29 сторінок - Додатки. Так, перший розділ 

присвячений загальній характеристиці права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. При цьому досліджуються доктринальні та законодавчі 

підходи до визначення поняття та видів географічного зазначення (С. 13-27 

дисертації). Крім того розкриваються підходи щодо понятійного апарату в сфері 

правової охорони географічних зазначень в ЄС (С. 27-38 дисертації). Також 

дається загальна характеристика законодавства про правову охорону 

географічних зазначень в Україні, Франції та Італії (С. 38-54 дисертації). У 

другому розділі здійснено аналіз об'єктів (С. 58-69 дисертації), суб'єктів та 

змісту права інтелектуальної власності на географічні зазначення (С. 69-90 

дисертації), виникнення та припинення права на використання географічного 

зазначення за законодавством України, Франції та Італії (С. 90-120 дисертації). 

Крім того у другому розділі розкривається правова охорона географічних 

зазначень за законодавством України, Франції та Італії (С. 120-135 дисертації). 

Захисту прав на географічні зазначення (С. 141-174 дисертації) та проблемним 

питання судової практики в Україні, Франції та Італії (С. 174-193 дисертації) 

приділено увагу в третьому розділі. Слід констатувати, що кожний розділ має 

співрозмірну питому вагу за своїм змістом та висновками, практичним 

значенням одержаних результатів. 
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4 
Достовірність і новизна наукових положень, висновків, рекомендацій. 

Дисертаційне робота Ковальчук М. С. є першим дослідженням, спрямованим на 

дослідити специфіку прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в 

Україні, Франції та Італії у порівняльно-правовому аспекті. 

Оцінюючи зміст дисертаційної роботи та сформульовані за результатами 

проведеного дослідження наукові положення та висновки, які виносяться на 

захист, слід відмітити, що більшість з них містять науково обґрунтовані 

результати проведеного дослідження. Серед таких положень наукової новизни 

та висновків особливо слід відмітити наступні. 

Дисертанткою доведено, що в умовах введення в дію Угоди про асоціацію 

з ЄС інститут географічних зазначень в Україні буде зводитися до захисту такого 

права держав - членів ЄС; при цьому, фактично, національна система правового 

захисту працюватиме виключно на інтереси нерезидентів, всупереч інтересам 

національного виробника (С. 4 автореферату, С. 173 дисертації). Усвідомлюючи, 

що інколи є допустимим пожертвувати окремими економічними інтересами 

заради більш вагоміших цілей, однак сам підхід, при якому проекти нормативно-

правових актів та міжнародних договорів аналізуються на предмет врахування 

інтересів національного виробника як прояв економічного аналізу права, 

заслуговую на підтримку та подальше впровадження. 

Вагомим результатом дисертаційного дослідження є охарактеризовані 

проблемні питання судової практики Франції (такі, як надмірна диспозитивність 

процесу виявлення і попередження розповсюдження контрафактної продукції; 

втрата права на звернення до суду в зв'язку з «терпимістю» до порушення прав 

правоволодільця у Франції; застосування судом спеціальних декретів, які 

можуть суперечити національному законодавству Франції; можливість 

використання до географічного зазначення правил правової охорони торгової 

марки) та Італії (застосування на рівні судової практики міністерських декретів; 

використання за аналогією судом законодавства про товарні знаки до 

правовідносин, у сфері географічних зазначень; обов'язкова участь 

Консорціумів по захисту окремої категорії товарів; розповсюдження режиму 

РБО на добре відомі назви продуктів, визнані такими, що стали родовими) у 
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5 
сфері захисту та охорони прав на географічні зазначення (С. 4, 5 автореферату, 

С. 202, 203 дисертації). Вказані положення не тільки варто враховувати при 

вдосконаленні чинного законодавства та практики його застосування, а також 

при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності, об'єктом якої виступає товар, 

який позначений відповідним географічним зазначенням. 

Слушною є також пропозиція щодо виключення із законодавства України 

положення, відповідно до якого послуги можуть бути позначені географічним 

зазначенням (С. 5 автореферату, С. 194 дисертації). Це підтверджується не тільки 

практикою країн, які були предметом дослідження, але й самою правовою 

природою послуги, яка споживається в процесі її надання, по суті в місці її 

надання, а від так позначення географічного місця її походження видається 

зайвим. 

Важливе практичне значення має пропозиція введення в Україні системи 

охорони посиленого характеру географічних зазначень для певних видів товарів, 

а саме, для вин, спиртних напоїв, сільськогосподарських продуктів та харчових 

продуктів на рівні національного законодавства (С. 8 автореферату, С. 38 

дисертації). Метою цього є удосконалення національного законодавства у сфері 

правової охорони та захисту географічних зазначень та його приведення у 

відповідність з вимогами ЄС. 

Практичне значення одержаних дисертанткою результатів полягає у 

можливості їх використання для подальшого вдосконалення цивільного 

законодавства, правозастосовної практики, застосування учасниками цивільного 

обороту при вирішенні спорів, а також при підготовці підручників та навчальних 

посібників з права інтелектуальної власності. 

Повнота викладення результатів дослідження у публікаціях. Основні 

положення і висновки дисертаційного дослідження достатньо висвітлені у 10 

наукових публікаціях: у п'яти статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, одній статті - у зарубіжному науковому фаховому виданні, а 

також у чотирьох тезах доповідей і повідомлень на вказаних конференціях. Зміст 

вказаних публікацій відображає основні результати дослідження. 
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6 
Поряд з наявним науковим потенціалом подана до захисту дисертаційна 

робота містить також низку положень та висновків, що вимагають додаткової 

аргументації, уточнення або ж належать до спірних. А саме: 

1. Зауваження викликає охарактеризоване автором поняття «захист 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення» (с. 4 автореферату; 

с. 193 дисертації). При буквальному тлумаченні запропонованого визначення (а 

саме: «відновлення порушеного права» та «притягнення до відповідальності») зі 

змісту поняття випадають превентивно-присікальні способи захисту. Тому 

постає питання, чи застосовуються, на думку авторки, превентивно-присікальні 

способи для захисту права на географічне зазначення. 

2. Вміло використовуючи у роботі методи формальної логіки 

Ковальчук М. С. неодноразово вдається до поділу поняття на види. Так, було 

проведено класифікацію: 1) видів географічних зазначень, а саме: за розміром 

території; за об'єктом; за продукцією; за якісною характеристикою; за обсягом 

правової охорони (С. 5 автореферату, С. 24 дисертації); 2) класифікація засобів 

захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення: а саме: за 

суб'єктом захисту; за правовим інститутом захисту; за юрисдикційним органом; 

за рівнем захисту (С. 6 автореферату, С. 193 дисертації); 3) суб'єктів права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, зокрема: комерційні та 

некомерційні юридичні особи - виробники; фізичні особи - виробники з та без 

мети отримання прибутку (С. 9 автореферату, С. 75, 76 дисертації). Однак під час 

захисту варто уточнити, яке практичне значення мають вказані класифікації, та 

як вони можуть застосовуватись на практиці. 

3. Додаткового обґрунтування потребує розміщення положень, які 

стосуються правової охорони географічних зазначень за законодавством 

України, Франції та Італії в другому розділі «Суб'єкти, об'єкти та зміст права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення в Україні, Франції та Італії», 

а не в третьому «Захист прав на географічні зазначення та проблемні питання 

судової практики в Україні, Франції та Італії». Оскільки поняття «захист» та 

«охорона» є взаємопов'язані, що визнає і дисертантка, розмежовуючи їх по 

тексту роботи (С. 146-148 дисертації). 
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7 
Висловлені зауваження не зменшують високої оцінки дисертаційного 

дослідження Ковальчук М. С., оскільки переважно носять дискусійний характер 

та не стосуються концептуальних положень. 

За змістом і формою дисертація Ковальчук М. С., відповідає встановленим 

вимогам та паспорту спеціальності 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес, 

сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертаційне дослідження є 

самостійною, завершеною науковою працею, в якій отримано та послідовно 

викладено нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

поставлену наукову задачу, яка має істотне значення для науки цивільного права. 

Проведений аналіз роботи дозволяє зробити висновок, що дисертація на тему 

«Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, Франції та Італії 

(порівняльно-правовий аспект)» відповідає вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24 липня 2013 року № 567, а її авторка Ковальчук Марія Сергіївна заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право. 

Офіційний опонент, 

кандидат юридичних наук, 
доцент, доцент кафедри 
міжнародного приватного, 
комерційного та цивільного права 
Київського національного торговельно-
економічного університету 

ВАН 
від Ж Т І ^ 

Відділ діловодства та архіву 
Київського націонадмюге університету 

імені Тараса Шевченка 

О. О. Посикалюк 

відчую 
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