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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Географічні зазначення є засобами індивідуалізації 

учасників цивільного обороту товарів. Підходи до визначень та охорони цих зазначень 

регулюються рядом міжнародних актів у сфері прав інтелектуальної власності. При 

цьому географічні зазначення є своєрідними об'єктами правових відносин, суспільна 

потреба в їх спеціальній охороні обумовлена їх зростаючим значенням у світовому 

економічному обороті. Адже в сучасних умовах право на географічне зазначення 

відіграє важливу роль та є одним з невід’ємних елементів системи прав 

інтелектуальної власності. Будучи належним чином захищеним, останнє сприяє 

створенню нових робочих місць, зростанню ВВП, покращенню експортних 

показників держав, в яких такий захист наявний. За допомогою маркування 

географічного походження споживач може дізнатись про місце походження товару та 

місце і способи виробництва продукції. Разом із результативною охороною 

інтелектуальної власності це потребує формування відповідного механізму 

правомірного використання даного об’єкта інтелектуальної власності. Тому очевидно 

важливим на даному етапі розвитку України є оптимізація механізму захисту прав на 

географічне зазначення, аби економічні інтереси національних товаровиробників та 

держави загалом були належним чином захищеними та пристосованими до правил 

міжнародної торгівлі.  

Важливість дослідження обумовлена також євроінтеграційним шляхом розвитку 

України, необхідністю імплементації європейських стандартів, у тому числі у частині 

правової охорони й захисту прав інтелектуальної власності, обумовлених вступом у 

чинність Угоди про асоціацію України з ЄС. Захист прав національних виробників та 

споживачів товарів, маркованих географічними зазначеннями, збільшення експортно-

імпортних операцій, лібералізація торгівлі вимагають усунення торговельних 

бар’єрів, а також розбіжностей, що містять законодавства країн у частині правової 

охорони й захисту прав інтелектуальної власності, зокрема географічних зазначень. У 

цьому напрямі досвід Європейського Союзу в цілому, а також Франції та Італії, тобто 

країн, в яких найбільш розвинуто практику та законодавство у частині правової 

охорони й захисту географічних зазначень, розглядається надзвичайно корисним й 

актуальним для України. Цікавість представляє й правозастосовна, у тому числі 

судова практика розгляду спорів із порушення прав інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Україні, Франції та Італії. Адже правильне формулювання 

позовних вимог, обрання необхідного й найбільш вдалого способу захисту прав на 

географічні зазначення, тлумачення законодавчої термінології у сфері географічних 

зазначень – неповний перелік узагальнених проблем судової практики у 

досліджуваних державах, що потребують свого нагального вирішення через призму 

національного праворегулювання. 

Дослідженню тих чи інших аспектів прав інтелектуальної власності на 

географічні зазначення приділено увагу у ряді наукових праць, у тому числі у 

дисертаційних дослідженнях. Серед них можна назвати роботи М. І. Архипової 

«Цивільно-правова охорона географічних зазначень в Україні» (Київ, 2006 р.), 

А. О. Кодинця «Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг 

у цивільному праві України» (Київ, 2006 р.), Ю. С. Мельниченко «Цивільно-правова 
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охорона на географічне зазначення в Україні» (Харків, 2011 р.), О. О. Ковальчук 

«Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах 

Європейського союзу: цивільно-правовий аспект» (Київ, 2014 р.). Зазначені науковці 

внесли вагомий внесок у розвиток науково-теоретичних поглядів на географічні 

зазначення як об’єкт цивільних прав. Водночас їх дослідження, як правило, 

стосувалися окремих питань зарубіжного досвіду захисту географічних зазначень, 

при цьому залишаючи поза увагою визначення досвіду найбільш активно працюючих 

на цьому ринку виробників Франції та Італії. Крім того, проведені дослідження не 

враховують сучасні тенденції захисту географічних зазначень в умовах інтеграції 

ринків України та ЄС, пожвавлення торгівлі та вступу у повну силу Угоди про 

асоціацію з ЄС. Зазначене й обумовило актуальність та своєчасність проведення 

комплексного дослідження щодо захисту географічних зазначень. 

Науково-теоретичною засадою запропонованого в роботі дослідження стали 

праці провідних вітчизняних та іноземних учених-юристів та фахівців з 

інтелектуальної власності: Г. О. Андрощука, М. І. Архипової, В. О’Брайан, 

О. Б. Бутнік-Сіверського, О. М. Волощенко, М. Геуза, С. А. Горленко, О. О. Городова, 

Ю. Т. Гульбіна, А. І. Данилюка, В. А. Дозорцева, С. Ескудеро, В. С. Знаменської, 

Ю. М. Капіци, В. О. Калятіна, У. В. Коберник, М. С. Коваль, О. О. Ковальчук, 

А. О. Кодинця, О. В. Кохановської, Н. С. Кузнєцової, К. Лакерта, Р. А. Майданика, 

П. Мателі, Ю. С. Мельниченка, О. П. Орлюк, О. О. Рузакової, М. М. Соколової, 

О. М. Тараненка, О. О. Тверезенко, О. І. Харитонової та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження відповідає напрямам реформування, визначеним Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015, згідно з якою реформа захисту інтелектуальної власності визнана 

складовою вектору національної безпеки. Тема дослідження відповідає змісту заходів, 

що здійснюються в Україні в межах імплементації положень Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом. 

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 0111U008337), 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. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

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. 

Для досягнення визначеної мети поставлено наступні завдання: 

 визначити доктринальні та законодавчі підходи до тлумачення поняття 

географічних зазначень; 
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 дослідити понятійний апарат у сфері правової охорони географічних 

зазначень в ЄС та окремих державах – членах ЄС; 

 надати загальну характеристику законодавчих джерел про правову охорону 

географічних зазначень в Україні, Франції та Італії; 

 з’ясувати специфіку об’єктів права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення в Україні, Франції та Італії; 

 визначити суб’єктів права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення в Україні, Франції та Італії, та надати їх класифікацію; 

 виявити та розкрити особливості виникнення та припинення права на 

використання географічного зазначення за законодавством України, Франції та Італії; 

 визначити особливості захисту прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення за законодавством України, Франції та Італії; 

 дослідити проблемні питання у сфері захисту й охорони прав на географічні 

зазначення у судовій практиці України, Франції та Італії;  

–розробити й надати пропозиції щодо удосконалення національного 

законодавства України у сфері правової охорони й захисту прав на географічні 

зазначення, виходячи з євроінтеграційного шляху розвитку держави та з врахуванням 

досвіду Франції та Італії. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються з приводу 

виникнення, здійснення, припинення, охорони та захисту права інтелектуальної 

власності на географічні зазначення в Україні, Франції та Італії. 

Предметом дослідження є норми національного законодавства України, 

Франції та Італії, міжнародні угоди у сфері охорони та захисту географічних 

зазначень, нормативно-правові акти Європейського Союзу з відповідних питань, 

вітчизняні та іноземні наукові розробки, ідеї та концепції з питань використання, 

захисту та охорони права інтелектуальної власності на географічне зазначення, а 

також відповідна судова практика. 

Методи дослідження. Положення, висновки та рекомендації, що містяться у 

роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані і достовірні.  

Наукове дослідження побудовано на застосуванні загального системно-

структурного методу, основні елементи якого забезпечили високий ефект побудови 

моделей розв’язання поставлених задач. В основі системи методології наукового 

аналізу прав інтелектуальної власності на географічне зазначення лежать наступні 

методи: 1) діалектичний метод – дає змогу досліджувати внутрішню сутність речей в 

процесі їх розвитку, а також внутрішніх та зовнішніх суперечностей, зокрема, за 

допомогою даного методу проаналізовано доктринальні визначення поняття 

географічного зазначення, а також географічних зазначень в ЄС (підрозділи 1.1, 1.2); 

2) системний метод – дозволив здійснити повне та об’єктивне дослідження 

відповідного конкретно окресленого предмету, зокрема, дав змогу дослідити види 

географічних зазначень, джерела законодавства інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Україні, Франції та Італії (підрозділи 1.2, 2.1); 

3) порівняльно-правовий метод – використано для аналізу проблемних питань у сфері 

захисту і охорони прав на географічні зазначення у судовій практиці України, Франції 

та Італії; 4) метод дедукції, зокрема, дозволив визначити момент виникнення та 
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припинення права інтелектуальної власності на географічне зазначення у системі 

права України, Франції та Італії. Індукція, аналогія, аналіз, синтез простежуються 

впродовж здійснення усього наукового аналізу. У науковому дослідженні 

використовувалися й інші методи пізнання, наприклад, за допомогою логіко-

семантичного методу поглиблено понятійний апарат в означеній сфері, зокрема, 

визначено такі поняття: «географічне зазначення», «географічне зазначення в країнах 

ЄС», «просте зазначення походження товару», «назва місця походження», «галузеве 

зазначення походження товару», «захист права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення» (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1). Застосування структурно-

логічного методу та моделювання дозволили виділити об’єктів та суб’єктів права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення (підрозділи 2.2, 2.3).  

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти 

національного законодавства, проекти законів й інших нормативних документів. У 

дисертаційній роботі також вивчено міжнародні та зарубіжні джерела, у першу чергу, 

Франції та Італії, а також ЄС у цілому про право інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з 

урахуванням новітніх досягнень у сфері інтелектуальної власності дослідити 

специфіку прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні, 

Франції та Італії у порівняльно-правовому аспекті. За результатами дисертаційного 

дослідження сформульовано основні авторські положення, що виносяться на захист, і 

які містять елементи наукової новизни. Основними з них є такі: 

вперше:  

 охарактеризовано поняття «захист права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення» як активні дії, вчинені у передбачений законодавством 

спосіб, або у спосіб, що не суперечить законодавству щодо відновлення порушеного 

права на географічне зазначення, притягнення до відповідальності винних осіб, 

забезпечення інтересів і прав суб’єктів на географічне зазначення та інших учасників 

цивільних відносин; 

 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. Внаслідок цього визнано необхідність здійснювати пошуки напрямів 

інституційних та правових змін системи охорони та захисту прав на географічне 

зазначення, з метою забезпечення набуттю та реєстрації прав на географічне 

зазначення за асоціаціями національних виробників; 

 охарактеризовані проблемні питання судової практики Франції у сфері 

захисту та охорони прав на географічні зазначення та виявлені негативні фактори 

правозастосування, які слід враховувати у національній практиці захисту прав на цей 

об’єкт: 1) надмірна диспозитивність процесу виявлення і попередження 

розповсюдження контрафактної продукції; 2) втрата права на звернення до суду в 

зв’язку з «терпимістю» до порушення прав правоволодільця у Франції; 

3) застосування судом спеціальних декретів, які можуть суперечити національному 
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законодавству Франції; 4) можливість використання до географічного зазначення 

правил правової охорони торгової марки;  

 виокремлено перелік проблемних питань судової практики у сфері захисту та 

охорони прав на географічне зазначення в Італії, які доцільно враховувати у 

національній практиці захисту прав інтелектуальної власності на цей об’єкт: 

1) застосування на рівні судової практики міністерських декретів; 2) використання за 

аналогією судом законодавства про товарні знаки до правовідносин, у сфері 

географічних зазначень; 3) обов’язкова участь Консорціумів по захисту окремої 

категорії товарів; 4) розповсюдження режиму PDO на добре відомі назви продуктів, 

визнані такими, що стали родовими; 

 за результатами аналізу судової практики сформульовано пропозиції щодо 

вдосконалення законодавства у сфері прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення: а) закріпити в цивільному законодавстві в якості об’єктів правової 

охорони географічних зазначень лише товари, а послуги виключити; б) забезпечити 

підтвердження географічного розташування потужностей виробника або поставки 

матеріалів, шляхом внесення змін до п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» 

наступного змісту: «…8) …місцезнаходження та фактичне розташування 

потужностей юридичної особи…»; 

удосконалено:  

 поняття географічного зазначення, під яким варто розуміти будь-яке 

безпосереднє чи опосередковане позначення географічного місця розташування 

(назву), що може виражатися словесно або графічно, яке відображає характерні 

особливості, кваліфікаційні характеристики, репутацію чи інші якості товару, що 

виробляють фізичні або юридичні особи, на певній території, які окреслюють її 

ознаки; 

 класифікацію видів географічних зазначень: за розміром території 

(географічні зазначення країни; району/регіону; населеного пункту; іншої місцевості); 

за об’єктом, що охоплюється географічним зазначенням (географічні зазначення, що 

описують особливі якості; репутацію; інші характеристики); за продукцією 

(географічні зазначення сільськогосподарської продукції; продуктів харчування; 

алкогольних напоїв; керамічного посуду; предметів одягу та аксесуарів; інших 

товарів); за якісною характеристикою (прості та кваліфіковані географічні 

зазначення); за обсягом правової охорони (охоронювані та не охоронювані);  

 характеристику основних підходів щодо розуміння географічного 

зазначення в ЄС та державах – членах ЄС, що зводяться до наступних: зазначення 

географічного спрямування, які визначають товар як такий, що походить з території 

регіону або місцевості на його території; є специфічним об’єктом права 

інтелектуальної (промислової) власності; географічному зазначенню необхідно місце 

специфічного характеру, для позначення продуктів, які походять із певного регіону; 

розглядається як спеціальний вид різних позначень, які використовуються у торгівлі, 

й відрізняється від товарних знаків; розкривається через найменування певного місця 

з використанням для індивідуалізації товару (продукту), що має ряд характеристик, 

обумовлених місцем його географічного походження; це назва географічного місця, 
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що надає товару позначення якості, що в основному зумовлена поєднанням 

природних умов території і людського чинника; 

дістали подальшого розвитку:  

 підходи щодо розуміння географічного зазначення як складного цивільно-

правового явища, що характеризується багатомірністю поглядів до визначення 

суб’єктів, а також наявністю певної розгалуженості у визначенні його сутності; 

 визначення особливостей сфери правової охорони географічних зазначень 

за законодавством України, до яких відноситься: невідповідність положень 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) та Закону України «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» у частині визначення географічного 

зазначення як об’єкту права інтелектуальної власності; розповсюдження за ЦК 

України режиму правової охорони географічних зазначень не лише на товари, але й на 

послуги; закріплена національним законодавством заборона про належність права на 

використання чи розпорядження географічними зазначеннями одній особі; 

обов’язковий зв'язок суб’єкта права на географічне зазначення з виробництвом 

товарів, обумовлених властивостями певної місцевості та розташування в її межах; 

 класифікація засобів захисту прав інтелектуальної власності на 

географічне зазначення: а) за суб’єктом захисту: захист, що здійснюється 

правовласником самостійно; захист, що здійснюється споживачами та їх асоціаціями; 

захист, що здійснюється заінтересованими державними органами; б) за правовим 

інститутом захисту: спеціальний захист кваліфікованого позначення місця 

походження товару; загальний судовий чи юрисдикційний захист географічного 

зазначення; в) за юрисдикційним органом: судовий захист; захист органами реєстрації 

прав на географічне зазначення; захист Антимонопольним комітетом України; захист 

митними органами України; захист органами захисту прав споживачів; захист іншими 

юрисдикційними органами; г) за рівнем захисту: захист на національному рівні; 

захист на міжнародно-правовому рівні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані в 

результаті комплексного дослідження висновки і сформульовані пропозиції можуть 

бути використані: у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних 

наукових досліджень теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

прав інтелектуальної власності на географічне зазначення; у правотворчості – при 

перегляді та вдосконаленні положень чинного законодавства щодо прав 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, в першу чергу Закону України 

«Про охорону прав на зазначення походження товарів»; у правозастосовній 

діяльності – результати дослідження сприятимуть вдосконаленню практики 

застосування норм чинного законодавства щодо охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності на географічне зазначення; у навчальному процесі – тези, 

положення, висновки, пропозиції, зроблені в дисертації, можуть бути використані в 

ході наукових конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як 

«Право інтелектуальної власності», «Цивільне право» у вищих юридичних закладах 

освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі 

студентів, слухачів та курсантів, в процесі підготовки робочих програм та планів, 

підручників, навчальної та прикладної літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 
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науковою працею. Сформульовані в роботі теоретичні положення і висновки, 

пропозиції та рекомендації, обґрунтовано на основі особистого вивчення та аналізу 

наукових та нормативних джерел, узагальнення практики їх застосування. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися дисертанткою на 

засіданнях кафедри інтелектуальної власності, а також були оприлюднені на 

всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях: «Пріоритетні 

проблеми юридичної науки: сучасний стан та перспективи вдосконалення» (м. Київ, 

18–19 червня 2015 р.); «Наукові дослідження сучасного законодавства України – 

прогрес юридичної науки ХХІ століття» (м. Київ, 25–26 червня 2015 р.); «Пріоритетні 

проблеми реформування системи законодавства України» (м. Київ, 23–24 липня 

2015 р.); «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його 

правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (м. Київ, 

28 вересня 2017 р.).  

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення 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. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, 

які поділені на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Загальний обсяг дисертації складає – 253 сторінки, з яких 203 сторінки – 

основного тексту та 28 сторінок – додатків. Список використаних джерел налічує 

202 найменування на 20 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі доводиться актуальність теми дисертаційного дослідження, вказано на 

її зв'язок з науковими програмами і планами, висвітлюються мета і завдання 

дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначається наукова новизна, 

теоретичне і практичне значення дослідження, наводяться відомості щодо публікації 

результатів дослідження. 

Розділ 1 «Загальна характеристика права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення» складається з трьох підрозділів, в яких досліджуються 

доктринальні та законодавчі підходи до визначення поняття та видів географічного 

зазначення, підходи щодо географічних зазначень в ЄС та джерела законодавства 

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

У підрозділі 1.1 «Доктринальні та законодавчі підходи до визначення 

поняття та видів географічного зазначення» аналізуються наукові підходи та 

законодавчі норми, які дозволяють максимально повно розкрити правову природу, 

зміст, сутність та види географічних зазначень. Аналізуються підходи, що склалися в 

цивілістичній науці щодо визначення географічних зазначень, зокрема суто в 

нормативістському значенні; не лише як об’єкта права інтелектуальної власності, але 

й як специфічного засобу вирізнення товарів, шляхом маркування на них країни 

походження тощо. Іноземний досвід охорони географічних зазначень дозволив 

констатувати, що стосовно окремих груп товарів цей об’єкт включає не лише 
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зазначення місця походження товару, але й додаткову інформацію, яка безпосередньо 

стосується виробника або процесу виробництва. Робиться висновок про доцільність 

використання даного досвіду в Україні.  

У ході дослідження проводиться ґрунтовний аналіз чинного законодавства 

України у частині регулювання географічного зазначення; розглядаються дефініції, 

що застосовуються в національному законодавстві щодо даного об’єкту права 

інтелектуальної власності та підкреслюється їх невідповідність європейській 

практиці. За результатами проведеного аналізу пропонується авторське визначення та 

класифікація категорії «географічне зазначення». 

У підрозділі 1.2 «Підходи щодо понятійного апарату в сфері правової 

охорони географічних зазначень в ЄС» розглядаються положення європейських актів 

та міжнародних угод, що стосуються географічного зазначення; проводиться 

порівняльно-правовий аналіз та досліджується генезис використання терміну 

«географічне зазначення». Підкреслюється, що термін «географічне зазначення» 

отримав закріплення на рівні міжнародних угод (а саме – Угоди ТРІПС) останнім 

серед інших термінів, які використовувалися у світі стосовно даного об’єкту права 

інтелектуальної власності, що обумовлено об’єктивними факторами. З метою 

дослідження гносеології поняття «географічне зазначення» у роботі аналізуються 

положення Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року, 

Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну 

реєстрацію 1956 року тощо. Підкреслюється., що якщо на рівні Паризької конвенції 

лише використовувалися терміни «зазначення походження» та «найменування місця 

походження», то Лісабонська угода розкрила їх особливості та додала характеристику 

«країни походження». У свою чергу Угода про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності (Угода ТРІПС), посилаючись на Лісабонську угоду, 

закріпила безпосередньо термін «географічне зазначення» та надала можливість 

вживати його в найбільш широкому тлумаченні, як це відбувається нині в державах –

 членах СОТ.  

Також у параграфі аналізується європейське законодавство та досвід окремих 

європейських країн, зокрема Болгарії, Греції, Словаччині, Польщі у частині 

визначення та регулювання географічних зазначень. Підкреслюється, що в ЄС діють 

окремі регламенти, що безпосередньо стосуються охорони географічних зазначень 

для певних видів товарів. Обґрунтовується, що виходячи з положень Угоди про 

асоціацію України з ЄС та з метою удосконалення національного законодавства у 

сфері правової охорони та захисту географічних зазначень його необхідно привести у 

відповідність з вимогами ЄС, що сприятиме подальшій європейській інтеграції нашої 

країни. Крім того, це дасть можливість подолати колізії в чинному законодавстві, що 

істотно сприятиме подальшій експортній діяльності національних товаровиробників. 

Обґрунтовується доцільність введення 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. 

У підрозділі 1.3 «Загальна характеристика законодавства про правову 

охорону географічних зазначень в Україні, Франції та Італії» аналізуються та 
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порівнюються положення законодавства України, Франції та Італії щодо правового 

регулювання географічних зазначень. 

Підкреслюється, що правове регулювання географічних зазначень (за 

національним законодавством – зазначень походження товарів) в Україні 

характеризується наявністю розгалуженої системи національних нормативно-

правових актів, у першу чергу, Цивільного кодексу України та спеціального 

законодавства, які визначають порядок набуття, використання, реєстрації 

географічних зазначень, а також міжнародних договорів, ратифікованих в 

установленому чинним законодавством порядку. Водночас національне законодавство 

не встановлює напряму взаємозв’язок між наданням правової охорони географічному 

зазначенню та відповідності товару, який маркуватиметься таким географічним 

зазначенням, певним якісним характеристикам, як це притаманно законодавству 

Франції чи Італії.  

У Франції діє система нормативно-правових актів, якими регламентуються усі 

аспекти визначення, використання географічних зазначень, а також правовий захист 

останніх. Наявність підзаконних актів, які встановлюють вимоги відповідності 

продукції певного регіону географічному зазначенню, свідчить про послідовну 

державну політику у цій сфері та ефективне функціонування даного цивільно-

правового інституту. Особливими рисами нормативно-правового регулювання 

географічних зазначень в Італії є виділення в якості конституційно-правової норми 

положення, що надає повноваження державі визначати та реалізовувати політику у 

сфері інтелектуальної власності, у тому числі щодо географічних зазначень. 

Позитивним моментом цивільного законодавства Республіки Італія є наявність 

підзаконних нормативно-правових актів, якими визначаються підстави набуття, а 

також порядок реєстрації права інтелектуальної власності на географічні зазначення 

щодо окремих видів товарів. 

Розділ 2 «Суб’єкти, об’єкти та зміст права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Україні, Франції та Італії» охоплює чотири підрозділи, 

присвячених дослідженню об’єктів, суб’єктів права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення, виникненню та припиненню прав на використання 

зазначеного об’єкту, а також правовій охороні географічних зазначень за 

законодавством України, Франції та Італії. 

У підрозділі 2.1 «Об’єкти права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення в Україні, Франції та Італії» визначається, що об’єктами права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні можуть бути: просте 

зазначення походження товару; кваліфіковане зазначення походження товару: а) назва 

місця походження; б) географічне зазначення походження товару; галузеве зазначення 

походження товару; гарантійне зазначення походження товару. Застосований 

класифікаційний підхід базується на сучасних розробках у сфері права 

інтелектуальної власності, на положеннях цивілістичної доктрини та нормативно-

правових актах. Розкривається зміст запропонованих вище видів географічних 

зазначень, аналізуються положення чинного законодавства щодо їх характеристик.  

У підрозділі 2.2 «Суб`єкти права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення в Україні, Франції та Італії» проведений порівняльно-правовий аналіз 

дозволив запропонувати наступну класифікацію суб’єктів права інтелектуальної 



 10 

власності на географічне зазначення: 1) юридичні особи – виробники: а) комерційні; 

б) некомерційні; 2) фізичні особи – виробники: а) з метою отримання прибутку; б) без 

отримання прибутку (благодійність тощо). Підкреслюється, що до відносин у сфері 

правової охорони й захисту географічних зазначень в якості суб’єктів також 

залучаються органи державної влади: а) органи, що здійснюють державну реєстрацію 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення (нині – МЕРТ України); 

б) органи, що здійснюють захист права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення (судові органи, АМК України). 

У Франції суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення є: 1) виробники товарів (фізичні або юридичні особи, публічні або 

приватні); 2) асоціації споживачів. В Італії такими суб’єктами виступають: 

а) юридичні особи; та б) без утворення юридичної особи. Порівнюючи особливості 

географічного зазначення походження товарів у законодавстві та доктрині Франції, 

Італії й України, робиться висновок, що в європейських країнах право на 

використання захищеного географічного зазначення здебільшого розглядається не як 

виключне право одного виробника, а як інтелектуальна власність, що належить 

сукупності виробників та їх об’єднань, й обумовлюється особливостями розміщення 

потужностей виробництва, що впливають на особливі якості та характеристики 

товару з огляду на їх виготовлення в певній місцевості.  

У підрозділі 2.3 «Виникнення та припинення права на використання 

географічного зазначення за законодавством України, Франції та Італії» 

розглядаються підстави та момент виникнення права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. Право використання простого географічного зазначення 

виникає у фізичних та юридичних осіб з моменту виготовлення товару на конкретній 

території, на яку вірно вказує просте географічне зазначення. Також у сукупності з 

наведеною підставою, моментом виникнення права на використання географічного 

зазначення може бути момент припинення правової охорони аналогічного 

кваліфікованого географічного зазначення для усіх його правовласників. Момент 

виникнення права на використання кваліфікованого географічного зазначення можна 

визначити як виникнення сукупності факторів, які за законодавством України є 

умовами для надання цьому географічному зазначенню правової охорони, а також 

момент реєстрації права за іншим виробником, який правомірно використовував 

кваліфіковане географічне зазначення походження товару, до його реєстрації за іншим 

суб’єктом. 

За законодавством Франції набуття та припинення права на використання 

охоронюваних географічних зазначень відбувається в момент виникнення сукупності 

наступних фактів: факту виробництва товару у зазначеній місцевості; факту його 

відповідності якостям та характеристикам, що охороняється; факту підтвердження у 

встановленому порядку відповідності двом попереднім критеріям новим виробником 

продукції. Визначальна особливість, яка відрізняє суть інституту охоронюваних 

зазначень Франції та України, полягає у можливості набуття права на використання 

географічних зазначень іншим виробником з моменту підтвердження відповідності 

його продукту охоронюваним характеристикам географічних зазначень протягом 

будь-якого строку охорони географічного зазначення походження товару.  
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Згідно з положеннями законодавства Італії, особливими підставами для 

припинення права на використання географічного зазначення, що не підлягає 

особливій правовій охороні, є момент встановлення факту недобросовісного 

використання географічного зазначення виробником. Особливістю правового 

регулювання підстав набуття та припинення прав на використання географічного 

зазначення у законодавстві Італії є наявність перехідних інститутів від засобів 

індивідуалізації до контрольованих географічних зазначень, таких як інститут 

колективної торгової марки, інститут традиційної їжі тощо.  

У підрозділі 2.4 «Правова охорона географічних зазначень за законодавством 

України, Франції та Італії» розглядається законодавство аналізованих країн у сфері 

охорони географічного зазначення. Автором аналізуються умови щодо надання 

правової охорони географічним зазначенням в Україні, обумовлені приписами 

Цивільного кодексу України та спеціального законодавства у цій сфері, як стосовно 

простих, так і кваліфікованих географічних зазначень. Наголошується, що 

визначальним фактором для правової охорони є приналежність товару безпосередньо 

до географічного місця, з яким пов’язують його походження. На цьому будуються 

законодавчі підходи щодо правової охорони географічних зазначень в Україні.  

Досліджується досвід Франції та Італії, як у частині закріплення в 

національному законодавстві положень Регламенту ЄС від 14 липня 1992 р., Угоди 

ТРІПС, так і безпосередньо досвід правозастосування, обумовлений національними та 

історичними особливостями цих країн та їх окремих регіонів. Зокрема, аналізується 

досвід діяльності Institut National des Appellations d’Oringe (INAO) у Франції, у сферу 

діяльності якого входить організація проведення експертизи походження товарів, 

встановлення єдності між природними умовами з врахуванням людського фактору та 

географічного місця походження в поєднанні з якісними властивостями товарів, що 

походять із вказаного місця. Також досліджується досвід Італії у частині правової 

охорони географічних зазначень, де діють спеціальні положення, які стосуються 

правової охорони географічних зазначень для певних видів товарів. Проведений 

аналіз дав підстави зробити ряд узагальнюючих висновків, спрямованих на 

врахування досвіду цих країн в українському законодавстві та правозастосуванні у 

процесі правової охорони географічних зазначень.  

У Розділі 3 «Захист прав на географічні зазначення та проблемні питання 

судової практики в Україні, Франції та Італії», який складається з двох підрозділів, 

розкриваються засади захисту прав інтелектуальної власності та визначаються 

проблемні питання у сфері захисту й охорони прав на географічні зазначення у 

судовій практиці України, Франції та Італії. 

У підрозділі 3.1 «Захист прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення за законодавством України, Франції та Італії» досліджується правова 

природа понять «захист», «захист прав інтелектуальної власності» та «захист прав 

інтелектуальної власності на географічне зазначення», засоби та види захисту. 

Встановлено, що захист права інтелектуальної власності на географічне зазначення по 

суті є вирішенням різного роду спорів у цій сфері в порядку цивільного, 

господарського, адміністративного та кримінального судочинства чи здійснення 

судового провадження щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб, 

що є порушниками прав на географічне зазначення. Розглядається суть та особливості 



 12 

цивільно-правового захисту прав на географічне зазначення в Україні. 

Аргументується доцільність поширення застосування в країні альтернативних засобів 

вирішення спорів (арбітражу, медіації тощо). Не дивлячись на те, що допоки судові 

спори з приводу прав на географічні зазначення не є поширеними (навіть за умови 

тимчасового застосування положень Угоди про асоціацію), надалі прогнозується 

пожвавлення комерційного обороту європейських товарів із географічним 

зазначенням. Відтак, кількість відповідних спорів в умовах, коли в Україні 

захищатиметься значна кількість кваліфікованих географічних зазначень 

товаровиробників з ЄС, буде зростати. 

Визначено особливості інституційно-правової системи захисту права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення у Франції, до яких автор 

відносить: по-перше, усталену практика захисту на міжнародному рівні; по-друге, 

права на географічне зазначення розглядаються більше з позиції колективної 

власності держави, місцевої громади та виробників, а не як виключне право певних 

виробників; по-третє, значною урегульованістю відносин у цій сфері, що збільшує 

підстави для застосування засобів захисту у формі державно-владного примусу. На 

відміну від Франції, яка активно використовує міжнародно-правові засоби захисту, в 

Італії простежується більший акцент на захист якості та репутації продукції 

внутрішнім законодавством, зокрема шляхом створення додаткових субінститутів, 

наближених до права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що, в 

кінцевому результаті, сприяє забезпеченню якості вироблених в Італії товарів, їх 

конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.  

У підрозділі 3.2 «Проблемні питання у сфері захисту і охорони прав на 

географічні зазначення у судовій практиці України, Франції та Італії» 

аналізується практика національних судових органів у процесі захисту прав на 

географічні зазначення та виявляються наявні проблеми з метою формулювання 

відповідних рекомендацій щодо удосконалення національного законодавства та 

правозастосування. Підкреслюється, що протягом останніх років, з урахуванням 

збільшення товарообороту інтерес національних товаровиробників до захисту своїх 

прав інтелектуальної власності значно підвищився, у тому числі й у частині захисту 

прав на засоби індивідуалізації інтелектуальних прав, а відтак і захисту прав на 

індивідуалізацію. Додатковим фактором впливу на процес захисту виступає Угода про 

асоціацію України з ЄС, застосування якої істотно вплине на судову практику 

розгляду спорів із порушення прав на географічні зазначення в Україні. У цьому 

напрямі позитивним фактором вбачається створюваний в Україні Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності. У роботі проводиться аналіз ряду судових рішень України, 

зокрема у справах про: визнання оманливими або такими, що можуть ввести в оману, 

зареєстрованих зазначень походження товарів; про обрання неправильного способу 

захисту своїх прав; встановлення формального і фактичного використання 

географічного зазначення походження товару, коли юридична та фактична адреси 

підприємства не збігаються тощо. 

З метою вивчення іноземної практики та врахування її в подальшій діяльності 

судових органів України аналізується досвід Франції у розв’язанні спорів із 

порушення прав на географічні зазначення. Доводиться, що до їх розгляду поряд із 

судовими органами (практика яких аналізується у роботі) активно долучаються й інші 
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урядові та неурядові організації. Активне долучення різних суб’єктів до захисту прав 

інтелектуальної власності обумовлено тим, що Франція не уникнула проблем чи не 

найбільшого порушення прав її виробників в частині неправомірного використання 

географічних зазначень. 

Аналіз практики захисту прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення в Італії дозволяє констатувати, що захист географічних зазначень у цій 

країні знаходиться на високому рівні саме в рамках судової практики, через активне 

застосування судовими органами відповідних європейських стандартів та положень 

Угоди ТРІПС. У роботі здійснюється аналіз ряду судових рішень Італії, зокрема щодо 

географічних зазначень походження шинки «Parma Ham», сиру «Parmigiano 

Reggiano»; також проаналізована система захисту РDO та TSG.  

 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами дисертаційного дослідження, проведеного на основі 

комплексного й системного аналізу питань правового регулювання цивільних 

відносин у сфері права інтелектуальної власності на географічні зазначення, наукової, 

нормативно-правової бази, матеріалів практики застосування національного та 

міжнародного законодавства, законодавства ЄС щодо правової охорони та захисту 

географічних зазначень були сформульовані теоретичні висновки, положення, 

пропозиції наукового характеру, спрямовані на подальший розвиток інституту 

географічних зазначень в Україні, а також обґрунтовані рекомендації щодо 

удосконалення національного законодавства у цій сфері, зокрема:  

1. Географічне зазначення – будь-яке безпосереднє чи опосередковане 

позначення географічного місця розташування (назви), що може виражатися словесно 

або графічно, яке відображає характерні особливості, кваліфікаційні характеристики, 

репутацію чи інші якості товару, що виробляють фізичні або юридичні особи, на 

певній території, які окреслюють її ознаки. 

2. Географічне зазначення місця походження товару є складним цивільно-

правовим явищем, яке характеризується багатомірністю підходів до визначення 

суб`єктів даного об`єкта права інтелектуальної власності, а також наявністю певної 

розгалуженості у визначенні сутності даної цивільно-правової категорії. Наявність 

двох категорій, що входять до складу поняття географічного зазначення, а саме прості 

та кваліфіковані, обумовлює наявність ряду труднощів у розумінні даного об’єкта, та 

проблеми у процесі його правової охорони й захисту.  

3. За результатами проведеного аналізу пропонується наступна авторська 

класифікація видів географічних зазначень: 

За розміром території: 

 географічне зазначення країни; 

 географічне зазначення району/регіону; 

 географічне зазначення населеного пункту; 

 географічне зазначення іншої місцевості. 

За об`єктом, що охоплюється географічним зазначенням: 

 географічні зазначення, що описують особливі якості; 
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 географічні зазначення, що описують репутацію; 

 географічні зазначення, що описують інші характеристики. 

За продукцією: 

 географічні зазначення сільськогосподарської продукції; 

 географічні зазначення продуктів харчування; 

 географічні зазначення алкогольних напоїв; 

 географічні зазначення керамічного посуду; 

 географічні зазначення предметів одягу та аксесуарів; 

 географічні зазначення інших товарів. 

За якісною характеристикою: 

 прості географічні зазначення; 

 кваліфіковані географічні зазначення; 

За обсягом правової охорони: 

 охоронювані географічні зазначення; 

 неохоронювані географічні зазначення. 

4. Основні підходи до розуміння географічного зазначення в ЄС та його 

державах-членах зведено до наступного: 

 зазначення географічного спрямування, які визначають товар як такий, що 

походить з території регіону або місцевості на його території; 

 є досить специфічним об’єктом права інтелектуальної власності та 

відноситься до об’єктів промислової власності; 

 для цього зазначення необхідно місце специфічного характеру, що може 

бути застосовне при позначені продуктів, які походять із певного регіону, і які мають 

високу якість, репутацію; 

 розглядається як спеціальний вид різних позначень, які використовуються 

у торгівлі і відрізняються від товарних знаків; 

 розкривається через найменування певного місця з використанням для 

індивідуалізації товару (продукту), що має ряд характеристик, обумовлених місцем 

його географічного походження; 

 це назва географічного місця, що надає товару позначення якості, що в 

основному зумовлена поєднанням природних умов території і людського чинника. 

5. Виділено особливості у сфері правової охорони географічних зазначень за 

законодавством України: 

- Цивільний кодекс України визнає лише географічне зазначення об’єктом права 

інтелектуальної власності, тоді як за Законом України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» кваліфікованими зазначеннями походження є 

географічне зазначення та назва місця походження товарів; 

- Цивільним Кодексом України передбачається охорона географічними 

зазначеннями не лише товарів, але й послуг, на відміну від законодавства ЄС; 

- за законодавством України щодо правової охорони географічних зазначень 

право на використання та право на розпорядження географічними зазначеннями не 

може належати одній особі; 

- у відповідності до законодавства стосовно охорони права на географічні 

зазначення суб’єктом права на використання географічного зазначення не може бути 
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будь-яка фізична або юридична особа, а відповідно суб’єкт права на географічні 

зазначення повинен виробляти спеціальні товари, які обумовлені властивостями 

певної місцевості та розташовуються в її межах, що і становить певну особливість у 

регулюванні охорони географічних зазначень. 

6. Під захистом права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

необхідно розуміти активні дії, вчинені у передбачений законодавством спосіб, або у 

спосіб, що не суперечить законодавству щодо відновлення порушеного права на 

географічне зазначення, притягнення до відповідальності винних осіб, забезпечення 

інтересів і прав суб’єктів на географічне зазначення та інших учасників цивільних 

відносин. 

7. Проведений аналіз національного законодавства, теоретичних джерел та 

судової практики дозволив запропонувати наступну класифікацію засобів захисту 

прав інтелектуальної власності на географічне зазначення: 

За суб’єктом захисту: 

- захист, що здійснюється правовласником самостійно; 

- захист, що здійснюється споживачами та їх асоціаціями; 

- захист, що здійснюється заінтересованими державними органами. 

За правовим інститутом захисту: 

- спеціальний захист кваліфікованого позначення місця походження товару; 

- загальний судовий чи юрисдикційний захист географічного зазначення. 

За юрисдикційним органом: 

- судовий захист; 

- захист органами реєстрації прав на географічне зазначення; 

- захист Антимонопольним комітетом України; 

- захист митними органами України; 

- захист органами захисту прав споживачів; 

- захист іншими юрисдикційними органами. 

За рівнем захисту: 

- захист на національному рівні; 

- захист на міжнародно-правовому рівні. 

8. Доведено, що в умовах введення в дію Угоди про асоціацію з ЄС інститут 

географічних зазначень в Україні буде зводитися до захисту права на географічне 

зазначення держав – членів ЄС, за резидентами яких зареєстровані права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення (а Україна зобов’язалася взяти 

під охорону та здійснювати захист понад трьох тисяч зазначень). Відповідно, якщо 

залишити інституційну та правову основу захисту прав на географічне зазначення в 

наявному вигляді, виникне ситуація, коли національна система правового захисту 

працюватиме виключно на інтереси нерезидентів, всупереч інтересам національного 

виробника. Внаслідок цього визнано необхідність здійснювати пошуки напрямів 

інституційних та правових змін системи охорони та захисту прав на географічне 

зазначення, аби остання сприяла набуттю та реєстрації прав на географічне 

зазначення за асоціаціями національних виробників продукції, забезпечувала її 

визнання на рівні ЄС та на інших міжнародних ринках, забезпечувала дотримання її 

високої якості та репутації, сприяла б упізнаваності українських товарів, захищених 

географічним зазначенням. 
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Водночас із врахуванням досвіду Франції та Італії доцільним є, аби в якості 

зразків та можливих моделей подальшого реформування права інтелектуальної 

власності в Україні на цей об’єкт слід запроваджувати кращі досягнення європейської 

правової науки, вдалі та універсальні юридичні категорії та конструкції, при цьому з 

врахуванням специфіки національного законодавства. 

9. Серед проблемних питань, виявлених судовою практикою у сфері реалізації 

та захисту прав на географічні зазначення в Україні, можна назвати:  

- наявність в цивільному законодавстві в якості об’єктів правової охорони 

географічних зазначень не лише товарів, а й послуг. Відповідно, із врахуванням 

європейського законодавства та досвіду правозастосування, а також виходячи з 

доктринальних підходів щодо розуміння поняття географічного зазначення та 

міжнародного законодавства пропонується в цивільному законодавстві України в 

якості об’єктів правової охорони залишити лише товари, а послуги виключити; 

- визнання недійсними охоронних документів, що надають право на 

використання географічного зазначення, слід забезпечувати підтвердженням 

географічного розташування потужностей виробника або поставки матеріалів. З 

метою їх вирішення пропонується внести зміни до пункту 8 частини 2 статті 9 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» наступного змісту: «8) …місцезнаходження та фактичне 

розташування потужностей юридичної особи…»;  

- визнання знаку добре відомим здійснюється з урахуванням експертизи, що 

повинна проводитися за клопотанням учасника процесу;  

- обрання неправильного способу захисту є однією з підстав відмови у 

задоволенні позовних вимог, а тому у справах про захист та охорону прав на 

географічні зазначення потрібно використовувати визначені способи захисту 

(визнання недійними правоохоронних документів на використання географічних 

зазначень, захист виключних майнових прав та укладення, зміни, розірвання 

договорів, пов’язаних із реалізацією прав на географічні зазначення), а не заборона 

вчиняти певні дії тощо. 

10. Дослідження судової практики захисту прав інтелектуальної власності на 

географічне зазначення у Франції дозволяє виявити ряд проблемних питань та 

негативних факторів, які слід враховувати у національній практиці захисту прав на 

цей об’єкт у майбутньому, зокрема у процесі діяльності створюваного Вищого суду 

України з питань інтелектуальної власності:  

- надмірна диспозитивність процесу виявлення і попередження 

розповсюдження контрафактної продукції, адже витрати в цій частині повністю 

лягають на правоволодільця, який не завжди готовий надавати кошти на те, щоб 

попередити порушення своїх прав; 

- втрата права на звернення до суду у зв'язку з «терпимістю» власника 

географічного зазначення до порушення його прав; 

- застосування судом для забезпечення правової охорони географічних 

зазначень спеціальних декретів, які можуть суперечити в рамках своїх окремих 

положень чи частин національному законодавству Франції; 

- застосування до географічного зазначення правил правової охорони торгової 

марки. 
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11. Проблемними питаннями судової практики у сфері захисту та охорони прав 

на географічне зазначення в Італії, які доцільно враховувати у національній практиці 

захисту прав інтелектуальної власності на цей об’єкт, аби не допустити повторення 

такого негативного досвіду, є наступні:  

- застосування на рівні судової практики міністерських декретів за наявності 

європейських регламентів із цього питання; 

- суд в Італії за аналогією застосовує законодавство про товарні знаки до 

правовідносин, що стосуються застосування географічних зазначень, що не відповідає 

суті даного об’єкту права інтелектуальної власності; 

- обов’язкова участь Консорціумів по захисту окремої категорії тієї чи іншої 

продукції, при тому, що останні відстоюють інтереси окремих груп виробників 

(натомість не передбачено обов’язкова участь у консорціумах всіх представників 

виробників із правом голосу);  

- на добре відомі назви продуктів, визнані такими, що стали родовими, 

розповсюджуються режим PDO, що не відповідає суті правової охорони, яку 

переслідує географічне зазначення.  
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Дисертація є самостійною завершеною працею, присвяченою дослідженню 

правової охорони та захисту географічних зазначень в Україні, Франції та Італії у 

порівняльно-правовому аспекті. 

У дисертації розкрито доктринальні та законодавчі підходи до тлумачення 

поняття географічних зазначень, досліджено понятійний апарат у сфері правової 

охорони географічних зазначень в ЄС та окремих державах – членах ЄС; надано 

загальну характеристику законодавчих джерел про правову охорону географічних 

зазначень в Україні, Франції та Італії; з’ясовано специфіку об’єктів права 

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

суб’єктного складу таких відносин. У роботі також виявлено та розкрито особливості 

виникнення та припинення права на використання географічного зазначення за 

законодавством України, Франції та Італії; визначено особливості захисту прав 

інтелектуальної власності на географічне зазначення за законодавством України, 

Франції та Італії та досліджено проблемні питання у сфері захисту й охорони прав на 

географічні зазначення у судовій практиці України, Франції та Італії. 

У дисертаційному дослідженні на підставі правового аналізу чинного 

вітчизняного, законодавства Франції, Італії, Угоди про асоціацію з ЄС, іншого 

законодавства Європейського Союзу та доктрини цивільного права, сформульовані 

пропозиції щодо вдосконалення цивільного законодавства України у досліджуваній 

сфері. 
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специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 

международное частное право. – Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация является самостоятельной завершенной работой, посвященной 

исследованию правовой охраны и защиты географических указаний в Украине, 

Франции и Италии в сравнительно-правовом аспекте. 

В диссертации раскрыто доктринальные и законодательные подходы к 

толкованию понятия географических указаний, исследованы понятийный аппарат в 

сфере правовой охраны географических указаний в ЕС и отдельных государствах-

членах ЕС; предоставлено общую характеристику законодательных источников о 

правовой охране географических указаний в Украине, Франции и Италии; выяснена 

специфика объектов права интеллектуальной собственности на географические 

указания в Украине, Франции и Италии; субъектного состава таких отношений. В 

работе также выявлены и раскрыты особенности возникновения и прекращения права 

на использование географического указания по законодательству Украины, Франции 

и Италии; определены особенности защиты прав интеллектуальной собственности на 

географическое указание по законодательству Украины, Франции и Италии и 

исследованы проблемные вопросы в сфере защиты и охраны прав на географические 

указания в судебной практике Украины, Франции и Италии. 

В диссертационном исследовании на основании правового анализа 

действующего отечественного, законодательства Франции, Италии, Соглашении об 

ассоциации с ЕС, законодательства Европейского Союза и доктрины гражданского 

права, сформулированы предложения по совершенствованию гражданского 

законодательства Украины в исследуемой сфере. 
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защита прав на географическое указание, правовая охрана географических указаний, 
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The thesis for obtaining a PhD in Jurisprudence on specialty 12.00.03 – civil law and 

civil procedure; family law; international private law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of science and education of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The thesis is an individual and completed work devoted to the system and ground 

analysis of peculiarities of civil and legal safeguards and protection of geographical 

indications under the law of Ukraine, France and Italy in comparative legal aspect. 

Doctrinal and legislative approaches to the interpretation of the notion of a 

geographical indication have been presented in the dissertation, terminology in the sphere of 

legal protection of geographical indications in the EU and certain other EU member-states 

has been investigated; general characteristics of legislative sources on legal protection of 

geographical indications in Ukraine, France and Italy have been provided; the specificity of 

objects of the intellectual property right to geographical indications in Ukraine, France and 

Italy as well as subjective composition of such relations has been clarified. There have also 

been found and revealed distinguishing features of emergence and termination of the right to 

the use of a geographical indication under the law of Ukraine, France and Italy; 

particularities of intellectual property right protection according to the law of Ukraine, 

France and Italy have been defined and problematic issues in the sphere of protection and 

safeguarding of the rights to geographical indications in judicial practice of Ukraine, France 

and Italy have been researched. 

The experience of both the European Union as a whole, and France and Italy, in other 

words, the countries with the most developed practice and legislation in the sphere of legal 

safeguards and protection of geographical indications, considered to be extremely useful and 

relevant for Ukraine, has been analyzed in the dissertation. Therefore, on the grounds of 

legal analysis of the current national legislation as well as the legislation of France and Italy, 

the Agreement on Association with the EU, other EU legislation and civil law doctrine there 

have been formulated proposals for the improvement of civil law of Ukraine in the 

researched area.  

Dissertation is one of the first attempts to do a complex research into the specificity of 

intellectual property rights to geographical indications in Ukraine, France and Italy in 

comparative legal aspect using modern cognitive methodology and taking into account the 

newest achievements in the sphere of intellectual property. Based on the outcomes of the 

research there have been formulated the author’s main provisions including the elements of 

scientific novelty. 

Key words: geographical indication, intellectual property, protection of rights to 

geographical indications, legal safeguard of geographical indications, Agreement on 

Association between Ukraine and the EU. 

 


