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АНОТАЦІЯ 

 

Ковальчук М. С. Правова охорона та захист географічних зазначень в Україні, 

Франції та Італії (порівняльно-правовий аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право та цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право» (081 – Право).  Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено системному та ґрунтовному аналізу особливостей 

цивільно-правової охорони та захисту географічних зазначень за законодавством 

України, Франції та Італії у порівняльно-правовому аспекті. 

У дисертації розкрито доктринальні та законодавчі підходи до тлумачення 

поняття географічного зазначення, 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. 



 

Наукова новизна отриманих 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 



 

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 

(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; 

 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, 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.  

Ключові слова: інтелектуальна власність, географічне зазначення, захист 

прав на географічне зазначення, правова охорона географічних зазначень, Угода про 

асоціацію України з ЄС. 
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SUMMARY 

 

 Kovalchuk M.S. Legal safeguard and protection of geographical indications 

in Ukraine, France and Italy (comparative legal aspect). – Qualifying scientific 

work on the rights of manuscripts. 

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 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 indications 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. 

 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.    

 Scientific novelty of the outcomes lies in the fact that the 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 to be defended. They are: 



 

 For the first time: 

- there has been characterised the notion of “protection of the intellectual 

property right to a geographical indication” as vigorous actions committed under 

the law or by way which does not contradict the legislation on restoring the 

breached right to a geographical indication, bringing offenders to justice, ensuring 

interests and rights of subjects to a geographical indication and other participants 

of civil relations; 

- it has been proved that the institute of geographical indications in Ukraine 

will come to mean the protection of such right of the EU member-states in 

conditions of the Agreement on Association between Ukraine and the EU being 

implemented; herewith, national system of legal protection shall be de facto 

exclusively non-resident interests oriented contrary to the interests of the national 

manufacturer. Due to this it has been admitted that there is a need in finding 

guidelines for institutional and legal changes in the system of safeguards and 

protection of rights to geographical indications with the purpose of ensuring rights 

to geographical indication to be emerged and registered by associations of national 

manufacturers; 

- there have been characterised problematic issues in judicial practice of 

France in the sphere of safeguards and protection of rights to geographical 

indications and revealed negative factors in law application to be considered in the 

national practice of protection of rights to this object: 1) undue disposition of the 

process of detecting and distribution of counterfeit goods; 2) loss of the right to 

remedy connected with “tolerance” to the breach of owner’s rights in France; 3) 

court’s application of special decrees, which can contradict national legislation of 

France; 4) possibility to apply the rules of trademark’s legal protection to 

geographical indications; 

- there has been distinguished a list of problematic issues in judicial practice 

in the sphere of safeguards and protection of rights to geographical indications in 

Italy which are appropriate to be taken into account in the national practice of 

safeguards and protection of intellectual property rights to this object: 1) 



 

enforcement of ministries’ decrees on the level of judicial practice; 2) court’s 

application, by analogy, of the legislation on trademarks to the legal relations in 

the sphere of geographical indications; 3) mandatory participation of consortiums 

on protection of a certain category of goods; 4) spread of the PDO regime to the 

well known names of goods acknowledged to be generic;     

- following the results of the judicial practice analysis the proposals as to the 

improvement of legislation in the sphere of intellectual property rights to 

geographical indications have been formulated, namely: a) to enshrine goods and 

exclude services as objects of legal safeguards of geographical indications in civil 

law; b) to provide for confirmation of geographic location of manufacturer’s 

facilities or materials’ supply by means of introducing following changes to para 8 

part 2 of article 9 of the Law of Ukraine “On state registration of legal entities, 

natural entities – entrepreneurs and civic establishments”: “…8) …situation and 

location de facto of facilities of a legal entity…”; 

the following has been improved:  

- the notion of a geographical indication, by which one should understand any 

direct or indirect marking of a geographic place of location (name) that can be 

expressed in words or graphically, that reflects peculiar features, qualifying 

characteristics, reputation or other qualities of goods produced by natural or legal 

entities on a certain territory and characterise its properties; 

- classification of kinds of geographical indications: by size of the territory 

(geographic marking of a country; district/region; locality; any other place); by 

object included into a geographical indication (geographical indications describing 

specific features; reputation; other characteristics); by product (geographic 

markings of agricultural produce; food products; alcohol drinks; ceramics; clothes 

and accessories; other goods); by quality (simple and qualified geographical 

indications); by the scope of legal safeguards (protected and non-protected); 

- characteristics of the basic approaches to understanding of geographical 

indications in the EU and EU member-states which tend to be the following: 

indications of geographic meaning which denote a product as the one that comes 



 

from the territory of the region or locality on its territory; which is a specific object 

of the intellectual (industrial) property right; a geographical indications needs a 

place of specific nature to mark products coming from a certain region; is regarded 

as a special kind of different indications used in trade and distinguished from 

trademarks; is disclosed in the name of a certain place used for individualisation of 

the goods (products) which have a range of characteristics stipulated by the place 

of their geographic origin; it is a name of a geographic place which provides the 

marked goods with the qualities resulted from the combination of natural 

conditions of the territory and a human factor; 

following aspects have been further developed:  

- approaches to understanding a geographical indication as a complex civil 

legal phenomenon characterised by both multiplicity of views on the definition of 

subjects and certain discrepancy in defining their essence; 

- determination of the following particularities of the sphere of legal 

protection of geographical indications under the law of Ukraine: non-conformity of 

provisions of the Civil Code of Ukraine (further on, CC of Ukraine) and the Law 

of Ukraine “On protection of the rights to the marking of the products’ origin” in 

the part relating to the definition of the object of the intellectual property right; 

under the CC of Ukraine, extension of the regime of legal protection of 

geographical indications not only on goods, but on services as well; the ban to 

empower one person to use or administer geographical indications has been 

enshrined in the national legislation; mandatory connection between the subject of 

the right to geographical indications and manufacture of the goods resulting from 

peculiarities of a certain locality and location within its limits; 

- classification of the means of protection of the intellectual property rights to 

geographical indications: a) by the subject of protection: self- protection by the 

legal owner; protection by consumers and their associations; protection by the state 

bodies whose interests are at stake; b) by legal institute of protection: special 

protection of a qualified marking of a place of origin of a product; general judicial 

or jurisdictional protection of a geographical indication; c) by jurisdictional body: 



 

judicial protection; protection by the authorities registering the right to a 

geographical indication; protection by the Antimonopoly Committee of Ukraine; 

protection by customs’ authorities of Ukraine; protection by the authorities 

protecting consumer rights; protection by other jurisdictional bodies; d) by level of 

protection: on the national level; on the international legal level. 

Practical importance of received outcomes lies in the fact that as a result 

of the complex research all conclusions and formulated proposals can be used: - in 

the sphere of scientific research – for further general and special scientific research 

into theoretical and practical issues of legal regulation of intellectual property 

rights to geographical indications; - in law making – in revision and improvement 

of the current legislation provisions relating to intellectual property rights to 

geographical indications, primarily of the Law of Ukraine “On the protection of the 

rights to the marking of the products’ origin”; - in law enforcement – outcomes of 

the research will promote improvement of the practical application of the current 

legislation rules concerning safeguards and protection of intellectual property 

rights to geographical indications; - in educational process – theses, provisions, 

conclusions, proposals made in the dissertation can be used in scientific 

conferences and discussions, while studying such disciplines as “Intellectual 

property law”, “Civil Law” in higher legal educational establishments, while 

preparing for lectures and seminars, in scientific and research work of students and 

the audience, in the process of making up curricula and syllabuses, textbooks, 

educational and applied literature. 

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

to geographical indications, legal protection of geographical indications, 

Agreement on Association between Ukraine and the EU. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 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 
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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 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 
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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, грантами.           

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 завдання 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.  
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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 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 



 8 

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

географічне зазначення. 

Наукова новизна отриманих 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; 
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3) застосування судом спеціальних декретів, які можуть суперечити національному 

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 
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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, 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 
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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 отриманих 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 



 12 

підготовки робочих програм та планів, підручників, навчальної та прикладної 

літератури. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною 

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 матеріалів 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 липня 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.  
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ 

 

1.1 Доктринальні та законодавчі підходи до визначення поняття та видів 

географічного зазначення 

 

За умов активного розвитку ринкових відносин в Україні, широкого значення 

набуває використання різноманітних засобів, які вирізняють суб`єктів 

господарювання, надаючи останнім можливість конкурувати з іншими 

підприємцями. Такі заходи направлені, в першу чергу, на вирізнення одних 

суб`єктів господарської діяльності з-поміж інших, а також на вільне розпізнавання 

споживачами товарів та послуг, що їм надаються. Важливість даних засобів 

індивідуалізації підкреслюється сучасною тенденцією до міжнародної торгівлі і 

утворенням зони вільної торгівлі між різними країнами. Актуальність обраного 

дослідження безпосередньо обумовлюється активізацією євроінтеграційних 

процесів в Україні, протягом останнього часу. Підписання Україною Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом є важливим кроком у розвитку економіки та 

поліпшення умов на ринку товарів і послуг, шляхом удосконалення існуючого 

правового регулювання та імплементації міжнародних й європейських стандартів у 

нашій державі. 

У світлі таких тенденцій у політиці України, важливим етапом є перегляд 

основних положень, які стосуються використання та охорони такого об`єкту права 

інтелектуальної власності, як географічне зазначення. Завдяки географічним 

зазначенням, які використовуються по всьому світі, у тому числі в країнах 

Європейського Союзу, можна дізнатися про країну походження певного товару або 

послуги. Даний об`єкт права інтелектуальної власності набуває глибокого значення, 

оскільки надає змогу виділити товари та послуги, які характеризують певну країну, 

вирізняючи таким чином останню. 
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Зважаючи на це, на нашу думку, вкрай необхідним є перегляд основ 

понятійно-категоріального апарату у сфері географічних зазначень походження 

товарів і послуг, а також встановити їх сутність та переглянути, які існують види 

останніх. 

Дане дослідження надасть змогу проаналізувати доктринальні положення 

щодо визначення поняття географічного зазначення, сформувати авторське 

розуміння цієї категорії, а також створить підґрунтя для подальших науково-

теоретичних досліджень. 

В Україні існує широке розмаїття товарів та послуг, які виробляються 

виключно в нашій державі. Належне позначення продукції надасть змогу 

утвердитись виробникам на світовому ринку. Проте, необхідною умовою для цього 

є розуміння сутності даного об`єкта права інтелектуальної власності, з метою 

удосконалення не лише теоретичних знань щодо розглядуваного явища, а й його 

практичного застосування та належного захисту даного об`єкта. 

Переходячи безпосередньо до дослідження понятійно-категоріального 

апарату у сфері географічного зазначення місця походження товару, варто навести 

декілька положень науковців. 

С. А. Горленко зазначає, що географічне зазначення це одна з найбільш 

ранніх форм, якою позначали вироби та товари. Дане поняття, в якості правової 

категорії було нормативно закріплено лише наприкінці ХІХ ст., пізніше ніж торгова 

марка, яка отримала правове регулювання ще за часів Середньовіччя [16, c. 8]. 

У національному законодавстві України надаються наступні визначення 

географічного зазначення. Цивільний кодекс України містить положення щодо 

правового регулювання географічного зазначення, проте безпосереднє визначення 

даного поняття в ньому відсутнє. Виходячи із змісту норм Цивільного кодексу 

України географічним зазначенням є певні характеристики товару або послуги, а 

також межі географічної території, на якій цей товар вироблено, тобто місце 

походження даного товару чи послуги [125]. Максимально точно визначено поняття 

географічного зазначення у Законі України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів», у ст. 1 якого встановлюється, що географічним зазначенням 
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походження товару є будь-яке словесне чи зображувальне (графічне) позначення, 

що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару, який 

має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені 

характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським 

фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора [98]. 

Необхідно вказати на те, що норми українського законодавство достатньо 

повно визначають досліджувану категорію, закріплюючі основні аспекти, що 

виділяють таке цивільно-правове явище як географічне зазначення з-поміж інших 

об`єктів права інтелектуальної власності. 

В. М. Крижна схожим чином підходить до визначення поняття географічного 

зазначення. На її думку, воно являє собою назву географічної території, що 

використовується для позначення товару, який виробляється у певній місцевості і, 

який має певні особливості, репутацію чи якості або інші характеристики, що 

виключно, головним чином або в основному зумовлені характерними для цього 

географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням 

цих природних умов із характерним для цього географічного місця людським 

фактором [78, c. 439]. Ю. С. Мельниченко вказує, що географічне зазначення, за 

своєю суттю є позначенням, яке вказує на певне географічне розташування (країну, 

регіон чи місцевість на території країни або на інший географічний об’єкт) і 

використовується для позначення товару (послуги), якому властиві певні 

особливості, якості, репутація або інші характеристики, виключно чи головним 

чином зумовлені географічним місцем походження, включаючи природні умови чи 

людський фактор або їх поєднання, створюючи у споживача сталу репутацію 

товару, обумовлену названими властивостями [69, c. 53]. І. Каплун вказує, що 

географічне зазначення – це назва країни, населеного пункту, місцевості або іншого 

географічного об’єкта, використовувана для позначення товару, особливі 

властивості якого виключно або переважно визначають характерні для певного 

географічного об’єкта природні умови, людський фактор або те й інше 

одночасно [33, c. 27]. 
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Наведені позиції щодо визначення географічного зазначення відштовхуються 

від нормативно-правового закріплення даного поняття. Вищенаведені положення є 

схожими за змістом та достатньо повно відображають правову природу 

досліджуваної категорії. Безперечно, нами будуть враховані вищеперелічені наукові 

позиції з метою обґрунтованого формулювання власного тлумачення поняття 

«географічне зазначення». 

Деякі науковці досить цікаво визначають природу поняття «географічне 

зазначення», розуміючи його як власність держави або народу. 

М. І. Архіпова вказує, що географічне зазначення являє собою засіб 

індивідуалізації товару і пропонує визнавати в якості власника даного об’єкта права 

власності державу Україну [3, c. 2, 13]. А. П. Сергєєв погоджується з даним 

твердженням, вказуючи, що географічне зазначення повинно визнаватися власністю 

тієї держави, на території якої знаходиться певна територія, якою позначається 

походження товару [78, c. 630]. За К. Лакертом географічне зазначення являє собою 

категорію, що віддзеркалює відношення місця і товару та надає можливість 

суб’єктам господарювання, які виробляють товар в певній місцевості вимагати 

права на використання зазначення щодо товару, який походить із цього району [65, 

с. 206]. 

Враховуючи наведені позиції юристів-цивілістів, можна дійти висновку, що 

поняття «географічне зазначення» має включати або виключати у своєму змісті 

можливість використовувати його кількома суб’єктами господарювання-

виробниками товарів у певній географічній місцевості [48, с. 19]. Дана тенденція до 

визначення категорії «географічне зазначення» як спільного об’єкта права 

інтелектуальної власності властива багатьом сучасним науковцям.  

Таким чином, з урахуванням усього вищенаведеного, слід наголосити на 

необхідності виведення нами власного тлумачення поняття «географічне 

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 
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характеристики, репутацію чи інші якості товару, що виробляють фізичні або 

юридичні особи, на певній території, які окреслюють її ознаки. 

Отже, переходячи до безпосереднього розгляду наукових позицій щодо 

визначення сутності географічного зазначення варто зазначити думку 

М. А. Архипової, яка зазначає, що географічні зазначення безпосередньо становлять 

своїм змістом засоби індивідуалізації товарів. На думку вченої, сучасний стан 

передбачає, що даний об`єкт захищається розгалуженою та ефективною системою 

правової охорони, яка діє по всьому світу. На міжнародному рівні, питання захисту 

географічних зазначень регулюються Угодою про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності, яка підписана Світовою Організацією Торгівлі (ТРІПС), а 

також широким переліком інших міжнародно-правових актів [4, c. 11].  

С. Дмітрієва зауважує, що сьогодні географічне зазначення передбачає 

надання інформації не тільки про місце походження певного товару, а й інформації 

щодо виробника, а також кваліфікаційні та специфічні риси даного товару [24, 

c. 17].  

Так, О. В. Кохановська у своїй монографії виділяє такий вид інформації як 

відомості, що належать до результатів інтелектуальної діяльності людини у різних 

сферах життя, які не містять ознак творчості. О. О. Ковальчук підтримує таку точку 

зору, та вважає, що саме до такого виду інформації можна віднести географічні 

зазначення [59, с. 214; 51, с. 50]. 

Як влучно зазначає В. А. Бєлов, переважна більшість держав світу у 

міжнародно-правових договорах, а також безпосередньо у національному 

законодавстві визнають географічне зазначення в якості об’єкта права 

інтелектуальної власності, а також як засіб індивідуалізації товарів. Україна слідує 

цій тенденції, закріплюючи основні положення щодо правового регулювання, у 

тому числі охорони географічного зазначення Цивільним Кодексом України [6, 

c. 638]. 

Як можна побачити з наведених положень науковців, географічне зазначення 

являє собою не просто об’єкт права інтелектуальної власності, а специфічний засіб 

вирізнення товарів та послуг, шляхом маркування на них країни походження. 
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Більше того, даний інститут цивільного права передбачає зазначення, окрім місця 

походження товару, ще й додаткову інформацію, яка безпосередньо стосується 

виробника або процесу виробництва. Варто також зазначити, що дане цивільно-

правове явище максимально повно та всебічно захищається цивільно-правовими 

нормами, а також нормами міжнародного права, що визначає суспільну значимість 

та важливість цього інституту цивільного права. 

С. А. Горленко зазначає, що трапляються випадки, коли географічне 

зазначення визначається в якості складової частини торговельної марки і може 

охоронятися або не охоронятися. Як зазначає автор, географічне зазначення також, 

окрім реєстрації в якості елемента може безпосередньо реєструватися як 

торговельна марка за умови, що майбутній власник матиме право на використання 

даного географічного зазначення [17, c. 34]. Л. Клименко додає, що в якості 

прикладів використання географічного зазначення як торговельної марки може 

слугувати сприйняття його як фантастичної особливості товару, використання в 

якості торговельної марки або її частини маловідомих назв географічних 

місцевостей із доданням або зміною суфіксів, префіксів та закінчень, використання 

назви відомої географічної місцевості у формі прикметника для певного товару, 

коли таке використання географічного зазначення є охоронювальним елементом 

торговельної марки, використання географічного зазначення у виді прикметника як 

неохоронювального елемента торговельної марки [35, c. 16]. 

Тобто, науковці встановлюють, що існує можливість поєднання двох об`єктів 

права інтелектуальної власності, а саме географічного зазначення та торговельної 

марки. На нашу думку, така можливість є спрощеним засобом щодо закріплення та 

надання правової охорони даним засобам індивідуалізації. Варто зазначити, що це є 

позитивним моментом для фізичних та юридичних осіб, які здійснюють 

господарську діяльність, оскільки надає змогу швидко та ефективно зареєструвати 

право інтелектуальної власності та надати можливість здійснювати правове 

регулювання зазначених об`єктів. 

Цікаву позицію щодо розуміння сутності географічного зазначення виражає 

Я. М. Шевченко, яка зазначає, що власником географічних зазначень може 
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визнаватися народ України. Вчена вказує, що підставою даного твердження є те, що 

характерні риси географічних зазначень обумовлені географічним середовищем 

певної території, а, як відомо, природні ресурси, в основному визначаються 

власністю народу держави. Також становленню зазначень походження товарів 

сприяють традиції виробництва та майстерність виробників, яка розвивається 

протягом довгого періоду часу. Проте, як зауважує сама Я. М. Шевченко, даним 

підставам протирічить ст. 13 Конституції України, яка встановлює, що усі права 

власника від імені народу України здійснюють органи державної влади, а також 

місцеві органи [130, c. 19]. 

Моментом першого закріплення терміну «географічне зазначення» 

вважаються переговори у сфері міжнародної охорони назв та символів, що 

визначають місце виготовлення товарів, які проводилися у рамках Всесвітньої 

Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ). Проте, дане поняття набуло 

широкого значення та почало використовуватися різними державами після 

прийняття Угоди ТРІПС у 1994 році, яка і нормативно закріпила його [4, c. 34]. 

Г. Драпак та М. Скиба вказують, що визначене українським законодавством 

поняття «географічне зазначення» характеризується комплексністю та складністю. 

За своїм змістом воно складається з двох дефініцій – простого та складного 

зазначення походження товару. Суть простого зазначення походження товару 

полягає у тому, що ним є абсолютно будь-яке вербальне чи зображувальне 

позначення, яке безпосередньо або опосередковано визначає географічне 

зазначення походження товару. Прикладом цього може слугувати зазначення 

«зроблено в Україні». Складним зазначенням визнається кваліфіковане визначення 

походження товару, до складу якого включається найменування місця походження 

товару та безпосередньо географічне зазначення походження останнього. Щодо 

першого складового елементу кваліфікованого зазначення походження товару, то 

ним визнається назва місця походження товару, що має певні особливості, які 

властиві для даного географічного місця або поєднання цих особливих 

властивостей місця з діяльністю людей. Прикладом даного терміну можуть бути 

такі назви, як «Бордо», «Шабське», «Торчин продукт» та ін. Безпосереднє 
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географічне зазначення походження товарів вживається як позначення у назві 

товарів, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію 

або інші ознаки, в основному зумовлені характерними для даного географічного 

місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних 

умов і людського фактора, наприклад, «Тульський самовар»; «Українська з 

перцем», «Подільський смак», «Львівське пиво» тощо [26, c. 47]. 

Виходячи з вищенаведених наукових позицій, можна зробити висновок про 

те, що 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 встановлює 

деякі труднощі у розумінні даного явища. 

За Г. Драпаком та М. Скибою, найменування місця походження товару та 

географічне зазначення місця походження товару вказують на джерело або 

походження певного виробу, послуги, до яких вони застосовуються. Автори 

зазначають, що окрім вищезазначеного, географічне зазначення також визначає 

специфічні риси товару, які обумовлені певною місцевістю де виробляють 

конкретний товар. Окрім того, різноманітні вирази або знаки, які визначають 

географічне зазначення походження товарів можуть слугувати певною вказівкою на 

походження. Найменування місця походження товарів, в основному, являється 

географічною назвою та визначає країну, або певну місцевість, з якої походить 

товар. Однак, у певних випадках воно може вказувати на чітко-визначений район 

або місцевість без згадування його назви [26, c. 47]. 

Таким чином, географічне зазначення представляє собою засіб створення 

унікального товару, шляхом зазначення назви відповідного місця вироблення 

даного товару, або визначення особливих рис даної місцевості. Даний цивільно-

правовий інститут є важливим, оскільки на міжнародному рівні укладаються угоди 

та договори, які визначають положення щодо правового регулювання використання 
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та охорони географічних зазначень. Більше того, дані питання також регулюються 

нормами національного цивільного законодавства кожної окремої країни.  

Щодо визначення класифікації географічних зазначень, то варто наголосити 

на недостатньому рівні дослідження даного питання. Цивільне законодавство 

України, зокрема Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» фактично виділяє лише два види даного поняття, а саме – просте та 

кваліфіковане зазначення походження товарів [98]. 

Я. М. Шевченко вказує, що географічне зазначення походження товару являє 

собою позначення певної країни, населеного пункту, місцевості чи іншого 

географічного об’єкта, що застосовується з метою позначення товару, його 

особливих властивостей, які винятково чи головним чином визначаються 

характерними для певного географічного об’єкта природними чи людськими 

чинниками або тими й іншими чинниками одночасно [126, c. 529]. 

Географічне зазначення походження товару, за В. В. Очеретною являє собою 

назву географічного місця, що використовується як позначення у назві товару, який 

походить із відповідної території та, якому властиві певні якості, репутація або інші 

характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного 

місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних 

умов і людського фактора [80, c. 250]. 

З огляду на наведені позиції випливає, що географічні зазначення можуть 

класифікуватися за територіальним критерієм, а саме на географічні зазначення 

цілої держави, географічні зазначення певного регіону та географічні зазначення 

визначеного населеного пункту. Тобто, в якості класифікації може бути, 

першочергово, обраний територіальний критерій для розподілу географічних 

зазначень на види. Також, важливою є позиція щодо безпосереднього об’єкту 

даного зазначення походження товарів. Тобто, мається на увазі, поділ географічних 

зазначень на такі, що відображають особливості, репутацію або інші 

характеристики. Більше того, в якості критерію може бути обрано поділ 

досліджуваного поняття на такі, що зумовлені природними умовами певної 



 22 

місцевості, людською діяльністю у даній місцевості або змішаним характером, який 

поєднує дві вищеперелічені умови.  

О. Д. Ковальчук зазначає, що згідно з Регламентом № 510/2006 «географічне 

зазначення походження товару» (PDO – Protected Designation of Origin) являється 

назвою певного регіону. Ним може бути чітко-визначене географічне місце або, у 

деяких випадках, держава у цілому, що використовуються для характеристики 

сільськогосподарської продукції або продуктів харчування, які походять з цього 

регіону, певного конкретного місця або країни [50, c. 190]. Відомими всесвітніми 

PDO є сири Roquefort cheese (Франція), Camembert de Normandie (Франція), 

Gorgonzola (Італія), Feta (Греція), а також оливкова олія Chianti Classico (Італія) та 

шинка Prosciutto de Parma (Італія) [170, с. 1125]. 

Аналізуючи дану наукову позицію, можна виділити в якості критерію поділ 

географічних зазначень в залежності від виду продукції. У цілому, на нашу думку, 

такий підхід є доцільним, проте необхідно здійснювати класифікацію за цим 

критерієм в залежності від галузевого характеру певного продукту чи послуги. 

Мається на увазі поділ географічних зазначень шляхом групування продукції та 

виділення в якості підгруп, наприклад географічних зазначень 

сільськогосподарської продукції або зазначень походження продуктів харчування 

тощо. Однак, необхідно зауважити, що такий розподіл має здійснюватися з 

урахуванням тенденцій до прискореного розвитку ринку продуктів та послуг і 

щоденного виникнення нових товарів. 

О. М. Тараненко наголошує на тому, що діючий Закон України «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» класифікує досліджуване правове явище 

на просте та кваліфіковане зазначення походження товарів [115, c. 233]. 

Відповідно до ст. 1 зазначеного Закону, простим зазначенням походження 

товарів являється будь-яке словесне чи графічне позначення товару, яке 

безпосередньо чи опосередковано ідентифікує географічне місце походження 

даного товару. Даний вид географічного зазначення не реєструється і правовий 

захист останнього, який надається на підставі його використання, полягає у тому, 
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що не допускається використання зазначень, які є фальшивими або такими, які 

вводять в оману споживачів [98].  

Законодавчо визначений термін «кваліфіковане зазначення походження 

товару» охоплює собою два поняття, якими є назва місця походження товару та 

географічне зазначення походження товару. Відповідно першим є найменування 

місця, яке використовується для позначення товару, що виробляється у вказаній 

місцевості і, якому властиві певні особливості, виключно або головним чином 

зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або 

поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця 

людським фактором. Географічним зазначенням походження товару є будь-яке 

словесне або графічне позначення, яке безпосередньо чи опосередковано вказує на 

місцевість, з якої походить товар, що має певні ознаки, репутацію чи інші 

характеристики, які зумовлені головним чином природним середовищем, яке 

характерне для даної території або людським чинником чи поєднання обох 

наведених умов [98]. 

Як можна побачити з наведених вище положень, географічне зазначення, 

відповідно до цивільного законодавства класифікується за критерієм виділення 

якісних характеристик досліджуваного об`єкту права інтелектуальної власності. На 

нашу думку, існування простого та кваліфікованого зазначення має безумовні 

переваги для користувачів даного зазначення походження товарів. У першу чергу, 

надання можливості будь-якому виробнику здійснювати використання простого 

зазначення з урахуванням дотримання умов недопущення використання зазначень. 

які не відповідають якісним характеристикам певного товару, або якщо такий товар 

походить з іншої місцевості ніж позначення у простому зазначенні. Також 

важливим є надання можливості використання кваліфікованого зазначення як більш 

складного і максимально повного позначення походження товарів за умови їх 

реєстрації.  

Таким чином, враховуючи наведені вище класифікації та, з урахуванням 

доктринальних положень щодо визначення сутності такого об’єкта права 
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інтелектуальної власності як географічне зазначення походження товарів хочемо 

надати наступну класифікацію географічних зазначень: 

1) За розміром території: 

 географічне зазначення країни; 

 географічне зазначення району/регіону; 

 географічне зазначення населеного пункту; 

 географічне зазначення іншої місцевості. 

2) За об’єктом, що охоплюється географічним зазначенням: 

 географічні зазначення, що описують особливі якості; 

 географічні зазначення, що описують репутацію; 

 географічні зазначення, що описують інші характеристики. 

3) За продукцією: 

 географічні зазначення сільськогосподарської продукції; 

 географічні зазначення продуктів харчування; 

 географічні зазначення алкогольних напоїв; 

 географічні зазначення керамічного посуду; 

 географічні зазначення предметів одягу та аксесуарів; 

 тощо. 

4) За якісною характеристикою: 

 прості географічні зазначення; 

 кваліфіковані географічні зазначення. 

5) За обсягом правової охорони: 

 охоронювані географічні зазначення; 

 неохоронювані географічні зазначення. 

З огляду на наведений перелік, можна сказати, що дана класифікація 

здійснювалася виключно з урахуванням найважливіших аспектів категорії 

«географічне зазначення». 

Виділення в якості першої підгрупи поділ географічних зазначень залежно 

від територіальності є обґрунтованим, в силу широкого використання зазначених 
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видів. Наприклад, на даний момент, практично уся продукція, яка виробляється в 

Україні маркується написом «Зроблено в Україні». До того ж, широкого поширення 

набувають географічні зазначення, які позначають певний населений пункт. 

Зокрема, з огляду на підвищення популярності такого українського міста як Львів, 

з’явилися такі торгові марки, які включають у свій зміст географічні зазначення як 

«Львівська майстерня шоколаду», «Перша приватна броварня». Дані кваліфіковані 

географічні зазначення вказують на те, що у місті Львів існують комплексні 

ремеслові майстерні, у яких виробники володіють впевненим рівнем майстерності у 

сфері виготовлення певного товару. 

Географічні зазначення, які описують певний об’єкт певного товару, його 

властивості надають змогу розкрити потенціал певної продукції. Наприклад, 

зазначення походження алкогольних напоїв – вина, такого як «Грузинське вино» 

надає змогу індивідуалізувати дану продукцію і підкреслити особливі 

характеристики або репутацію даного напою. Також, доцільним є наведення 

прикладу географічного зазначення сиру Рокфор, який виготовляється в печерах 

певного району у Франції та, вказує на особливі якості та інші характеристики даної 

місцевості.  

Класифікація географічних зазначень за видом продукції також має місце 

бути, оскільки наявність широкого використання даного інституту цивільного права 

щодо певних видів товарів та послуг дозволяє, таким чином, згрупувати їх. 

Наприклад, зазначення назв кавових напоїв, таких як «латте» або «капучіно» 

характеризують дані продукти із зазначенням країни, де механізм їх приготування 

було вироблено та удосконалено, а саме Італії. Також, можна відзначити такий 

спосіб приготування кави як «Кава по-віденськи». Більше того, у цивільному 

обороті вже давно існує таке географічне зазначення як «Кава по-київські».  

Щодо якісного поділу географічних зазначень, то така класифікація 

передбачається цивільним законодавством більшості країн світу, у тому числі 

Україною. Найчастіше використовується просте зазначення, оскільки воно не 

потребує реєстрації та, тим самим, є простим для використання. Прикладом цього 

може бути зазначення «Зроблено в Україні» тощо. Кваліфіковане зазначення, яке 



 26 

включає в себе декілька термінів, що були описані нами вище, підлягає реєстрації та 

охороняється цивільним законом. 

Щодо критеріїв поділу географічних зазначень за обсягом їх правової 

охорони, то з огляду на правові норми, що закріплені Законом України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів», існують географічні зазначення, 

які підлягають правовому захисту та, з дотриманням умов реєстрації даного об’єкта 

права інтелектуальної власності, безпосередньо захищаються цивільно-правовим 

законодавством та географічні зазначення, які не охороняються законом та можуть 

вільно використовуватися усіма суб’єктами господарської діяльності. 

Таким чином, нами було розглянуто правову природу такої категорії 

цивільного права як «географічні зазначення». Роблячи висновок, варто зазначити, 

що даний цивільно-правовий інститут охороняється розгалуженою системою 

нормативно-правових актів як на міжнародному рівні, так і на рівні національного 

законодавства фактично усіх країн світу, у тому числі України. Поняття 

«географічне зазначення» охоплює широкий перелік аспектів його використання, 

створюючи певні труднощі в осмисленні даної категорії. Проте, аналіз наукових 

позицій разом з дослідженням актів законодавства дозволив нам максимально 

повно розкрити зміст та сутність досліджуваної дефініції. Визначення сутності 

географічних зазначень також характеризується певною складністю, яка 

обумовлена широтою охоплюваних даним поняттям явищ та відносин, а також 

різноманітністю позицій дослідників-цивілістів щодо визначення суті даного 

цивільно-правового явища. Недостатня досвідченість питання класифікації та 

групофікації географічних зазначень створило підґрунтя для виділення авторської 

класифікації, що охоплює основні нюанси та положення даного об’єкта права 

інтелектуальної власності. 

На нашу думку, даний цивільно-правовий інститут набуває особливого 

значення у сучасних ринкових умовах. Саме тому, розуміння змісту даного поняття, 

а також його сутності дозволяє безперешкодно оперувати теоретико-практичним 

базисом і вільно використовувати даний об’єкт права інтелектуальної власності з 

метою задоволення законних інтересів суб’єктів господарювання. 
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1.2 Підходи щодо понятійного апарату в сфері правової охорони 

географічних зазначень в ЄС 

 

З моменту створення Європейського Союзу розпочалась робота з уніфікації 

законодавства країн у сфері промислової власності, з метою забезпечення вільного 

руху товарів, свободи надання послуг та захисту конкуренції. Одним з важливих 

об’єктів інтелектуальної власності, який виступає невід’ємним елементом ринкових 

відносин та потребує захисту від недобросовісної конкуренції є географічне 

зазначення. 

Окремі аспекти вказаної тематики розглядалися у працях таких науковців як 

Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицький, О. О. Ковальчук, М. В. Паладій, 

О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Є. О. Харитонов, Я. М. Шевченко, 

Р. Б. Шишка та ін. Використовуючи напрацювання науковців та спираючись на 

міжнародні договори розглянемо сутність поняття географічного зазначення 

приділяючи увагу проблемам їх функціонування в країнах ЄС та охорони цього 

виду інтелектуальної власності. 

У міжнародній практиці традиційно право інтелектуальної власності на 

географічне зазначення відносять до права промислової власності. За визначенням 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), в самому широкому сенсі 

поняття інтелектуальної власності – узагальнююче, включає в себе інститут: 

промислова власність, що розглядає винаходи, зразки промислового характеру, та 

засоби індивідуалізації, а саме фірмове найменування, торговий знак, найменування 

місця походження товару, що можна поєднати в зазначення географічного 

спрямування [82, c. 24]. В об’єктивному розумінні право промислової власності – це 

сукупність норм, що регулюють відносини в галузі створення і введення в 

цивільний оборот об’єктів промислової власності. У суб’єктивному сенсі це 

сукупність правовідносин правовласника з приводу об’єкта промислової власності. 

На міжнародному рівні термін «географічне зазначення» почав 

використовуватися значно пізніше, ніж інші пов’язані терміни. У Паризькій 

конвенції про охорону промислової власності 1883 року використовуються терміни 
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«зазначення походження» та «найменування місця походження» [81, c. 150]. Так як 

в цій конвенції не вказано дефініцію «географічне зазначення», доцільно вказати, 

що згідно п. 2 ст. 1 приведено таке твердження: «об’єктами охорони промислової 

власності є.... зазначення походження (indications of source) чи назва місця 

походження (appellation of origin)». Звичайно, це зумовлено тим, що конвенція була 

прийнята давно в часовому проміжку, і не може в повній мірі розкрити всі аспекти, 

які обумовлені стрімким розвитком суспільного розвитку в країнах. Термін 

«зазначення походження товарів» був закріплений в Мадридській угоді про 

припинення неправдивих чи таких, що вводять в оману, зазначень походження 

товарів (1891 р.) [67, c. 44]. Але визначення вказаної дефініції жодна із розглянутих 

міжнародних угод не надає. Проблема термінологічного характеру як на рівні угод 

міжнародних так і на рівні законодавства країн на даний час не має єдиного 

узгодженого трактування зазначення місця походження товарів. 

Варто звернути увагу на Лісабонську угоду про охорону найменувань місць 

походження та їх міжнародну реєстрацію 1956 року, в якій застосовується 

трактування «найменування місця походження» [66]. Згідно положень цієї угоди 

зазначено таке визначення, яке необхідно розглядати як назву місцевості з 

географічної точки зору, що використовується для позначення продукту, що 

обумовлюється вказаною географічною територією, якість і властивості 

визначаються факторами природного та антропогенного впливу. Відповідно до цієї 

угоди визначення дефініції «назва місця походження товару» передбачає наявність 

обов’язкових умов, а саме має бути назвою місцевості, повинна використовуватися 

для зазначення товару, а також мати якісний зв’язок між специфікою та місцем 

походження [185]. Слід відзначити, що саме Лісабонська угода в достатній мірі 

розкриває зміст термінів, які використовуються в межах об’єктів інтелектуальної 

власності на географічні зазначення. Тому, що крім головних термінів, вказано 

поняття «країна походження», яке дає змогу краще розкрити всю суть вказаних 

зазначень, і визначається як країна, де із назви випливає місце походження, яке 

надало товару його репутацію. 
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Важливою складовою цієї угоди є те, що в ній визначається зміст правової 

охорони назви місця походження товару, а умовою виникнення прав є реєстрація 

назви у Міжнародному бюро. Щоб надати заявку для реєстрації, товар має бути 

зареєстровано в країні походження, а якщо держава впродовж року не відмовила в 

реєстрації, то товар наділяється охороною в державі [185]. Отже, держави, які 

приєднались до цієї угоди повинні виконувати зобов’язання в її рамках, і охороняти 

назву місця походження товару, як це відбувається в країні походження. На 

підтвердження вище вказаного, варто привести думку науковця Л. Сорделлі, який 

вважає, що зазначення походження необхідно розкривати як географічну 

назву, що належить до місця виробництва та факторів людського характеру 

навіть у разі, коли з юридичної точки зору кордони для зони географічного 

спрямування не встановлені [197, c. 160]. 

Вперше на міжнародному рівні поняття географічне зазначення було 

використано в Угоді ТРІПС. Визначення згідно цієї угоди має в своїй основі 

формулювання ст. 2 Лісабонської угоди, але дає можливість вживати його в 

найбільш широкому трактуванні. Під географічними зазначеннями мається на увазі 

товар, що походить з території регіону або місцевості, має ознаки, які обумовлюють 

репутацію або інші характеристики товару значною мірою пов’язані з його 

географічним походженням [120, с. 186]. Отже, під дію вказаних зазначень 

потрапляють способи охорони позначень, незалежно від того, чи вказують вони на 

якісні характеристики товару та обумовлені місцем географічним, чи просто 

зазначають місце. Тобто поняття географічне зазначення об’єднує два вже відомих 

поняття, але згідно положень цієї угоди не передбачено реєстрації обов’язкового 

характеру цих зазначень і умови їх охорони.  

Як вважає М. Геуза, положення Угоди ТРІПС згідно зазначень саме 

географічних можна поділити структурно на частини: визначення поняття 

«географічне зазначення»; охорона загального характеру, яку отримують усі види 

товарів; положення щодо охорони додаткового спрямування, яка надається 

географічним зазначенням для вин та спиртних напоїв; положення щодо зміни та 

перегляду, яка стосується вказаних зазначень; виключення щодо охорони 
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географічних зазначень, які допускаються Угодою ТРІПС [168, c. 43]. С. Ескудеро 

розглядає та надає поділ положенням Угоди щодо географічних зазначень таким 

чином, а саме: визначення поняття та загальна охорона, яка надається зазначенням 

для усіх видів товарів; положення додаткової охорони та виключення [165]. Як 

бачимо, науковцями виділено певний спектр положень міжнародної угоди ТРІПС 

та враховано всі найбільш актуальні особливості цієї угоди. Таким чином, на основі 

думок вчених можемо визначити, що загальний зміст приведеного міжнародного 

документу полягає в забезпеченні та охороні географічних зазначень від існуючої 

або потенційної небезпеки. 

Практика на міжнародній арені засвідчує, що зміст охорони географічних 

зазначень полягає в наявності права забороняти використовувати їх особам, що не 

мають на це належних повноважень щодо продуктів, які не походять із зазначеної 

географічної місцевості та не відповідають визначеним стандартами якості. В угоді 

про торговельні аспекти, зазначено, що держави, які є учасницями СОТ мають 

передбачати механізми відмови в реєстрації знаків для товарів, що містять собою 

географічне зазначення, у відношенні до товарів, що не походять із території, якщо 

використання такого зазначення може дати споживачам недостовірну інформацію 

щодо дійсного місця походження товарів, для яких знак реєструється [168, c. 43]. 

Зазначимо, що головним у цьому положенні є недопущення створення хибного 

уявлення щодо дійсного місця походження товарів, і тому не всі зазначення 

географічного спрямування можуть бути заборонені.  

Угода ТРІПС передбачає охорону додаткового характеру географічних 

зазначень для вин і спиртних напоїв, яка полягає в забезпеченні заходів, що 

дозволять особам припиняти використання їх для вказаних категорій, що не 

походять із місця, позначеного цим зазначенням, а також визначається можливість 

проведення переговорів щодо запровадження багатосторонньої системи 

повідомлень і реєстрації географічних зазначень для вин, що охороняються в 

державах – членах СОТ [134]. Наприклад, залежно від визначення, яке 

використовується у національному законодавстві з приводу зазначень країни можна 

поділити на групи: 1) країни, в законодавстві яких за основу взято визначення 
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географічного зазначення відповідно до ст. 22.1 Угоди ТРІПС; 2) країни, в межах 

національного законодавства яких взято визначення згідно Лісабонської угоди; 3) а 

також країни, які застосовують визначення специфічного характеру [196]. Доцільно 

зауважити, що приведенні твердження мають достатньо спільного із визначенням 

географічного зазначення відповідно до Угоди ТРІПС та запровадженим 

найменуванням місця походження відповідно до Лісабонської угоди. 

Слід враховувати той факт, що зазначення за географічним спрямуванням 

мають тісний зв’язок із певною територією, і на основі такого взаємозв’язку можна 

прослідкувати ознаки матеріального об’єкту. На думку В. А. Дозороцева, саме 

об’єктна нематеріальність, яка є наслідком інтелектуальної діяльності, обумовлює 

не пов’язаність їх із певним положенням у просторі [25, c. 13]. Однак, географічне 

зазначення пов’язано з положенням у просторовому відношенні, яке може бути 

визначено, а місцевість, на яку вказує завжди знаходиться на території конкретної 

держави [78, c. 630]. Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок про те, що 

зазначення географічного характеру має визнаватись власністю тієї держави, на 

території якої знаходиться місцевість, на яку воно вказує. 

Значну роль у сфері правового регулювання прав на географічне зазначення 

займають нормативні акти, які приймаються в межах Європейського економічного 

співтовариства. Регламентація здійснюється в рамках директив, регламентів та 

інструкцій. В цих документах враховують багаторічний досвід зазначень походжень 

товарів в європейських країнах, та ряд проблем, що виникають перед виробниками, 

які маркували свою продукцію зазначеннями, так і проблемні питання 

уповноважених органів видавати дозволи на використання охоронюваних зазначень 

походження товарів [49, с. 92]. Отже, із створенням економічного простору, 

виникла загроза використання тотожних географічних зазначень, традиційно 

охоронюваних в двох або більше країнах. 

Тому, доцільно вказати, що у Регламенті Ради ЄЕС «Про охорону 

географічних зазначень та найменувань походження для сільськогосподарських та 

харчових продуктів» № 2081/92 1992 року [108], згідно ст. 2 вводиться в дію такі 

дефініції, а саме: 1) зазначення означає назву регіону, що застосовується, для того, 
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щоб охарактеризувати сільськогосподарський або харчовий продукт, який походить 

з місця або країни та має якісні характеристики із властивими йому природними або 

людськими чинниками; 2) географічне зазначення означає назву регіону і 

застосовується для опису продукту, який має особливу якість, репутацію та 

пов’язаний з цим географічним походженням, і виробництвом, переробкою в 

обумовленій місцевості  [108]. Виробники товарів із певної місцевості отримують 

право інтелектуальної власності на відповідне зазначення лише відповідно до 

положень законодавства країни, на території якої розташована така місцевість. Цей 

регламент було запроваджено з метою гармонізації законодавства країн ЄС щодо 

охорони правового характеру географічних зазначень для певних продуктів 

харчування [194, c. 119]. Сфера застосування цього документу обмежується 

певними сільськогосподарськими товарами, для яких існує зв’язок між 

характеристиками продукту та їхнім географічним походженням. Як зазначає 

С. Ескудеро визначення взаємозв’язку між географічним середовищем та 

товарними властивостями є складним питанням у сфері охорони, бо неможливо 

визначити чітко окресленні критерії для встановлення цілісності цих 

компонентів [162]. Вкажемо, що середовищу географічного спрямування в межах 

конкретної місцевості необхідні властивості, що не існують на іншій території і 

мають вплив на якість товару. 

Доцільно обґрунтувати, що вказаний регламент поширює сферу дії охорони 

за межі того, що передбачає Угода ТРІПС, тому, що вказує традиційні географічні 

або негеографічні назви, які позначають сільськогосподарський або харчовий 

продукт, що походить з регіону або конкретного місця [108]. Його положення 

використовуються для вказаних продуктів, але також визначається, що деякі 

зазначення можна розглянути із позиції походження, якщо сировина надходить з 

регіону і там існують особливі умови виробництва цієї сировини. 

Таким чином, географічними зазначеннями мають позначатися лише товари, 

які відповідають всім вимогам, закріпленим на рівні законодавства відповідної 

країни. Держава має визначати зміст права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення та умови надання такого права товаровиробникам із певної місцевості. 
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Крім цього, на рівні держави має здійснюється контроль за відповідність продукції 

вимогам, встановленим у нормативних актах певної країни, тому, щоб позначати 

свої товари зазначеннями географічного характеру, товаровиробник повинен 

отримати дозвіл держави. На думку В. О. Калятіна, абсолютність прав на 

географічне зазначення полягає в тому, що використання відповідного об’єкта буде 

можливим лише самим власником права або з його прямого дозволу [31, c. 8]. 

Автор виділяє, що тільки власник товару об’єктів промислової власності може 

надавати у використання таке право на зазначення. Для того, щоб бути визнаними 

на території ЄС, комерційні позначення мають бути широковідомі на 

національному рівні, або необхідно довести їх традиційний характер, 

репутацію [108]. А. О. Кодинець з цього приводу зазначає, що право на географічне 

зазначення не належить до категорії абсолютних виключних прав. Уповноважений 

суб’єкт позбавлений можливості його надання чи передачі іншим особам, та як 

наслідок, може лише особисто забезпечити використання географічного зазначення 

шляхом маркування продукції, що вироблена у відповідному географічному районі 

та має особливі властивості, зумовлені факторами, наявними у місці її 

виготовлення [55]. Погоджуємося з думкою А. О. Кодинця, дійсно, в широкому 

розумінні, з позиції теорії цивільного права, право на використання географічного 

зазначення не належить до абсолютно виключних, але і не можемо не погодитися з 

точкою зору В. О. Калятіна, адже в нашій державі реєстраційна процедура 

кваліфікованого географічного зазначення в більшій мірі встановлює охорону права 

на використання географічного зазначення як виключного права окремого чи 

окремих суб’єктів, адже після факту реєстрації всі інші виробники, втрачають право 

використовувати відповідне позначення для товарів. Даний аспект буде детальніше 

розглянутий і обґрунтований нами в підрозділі 2.3 цього дисертаційного 

дослідження. 

Також варто зазначити, що назва не може бути зареєстрована як зазначення 

походження товару або як географічне зазначення, якщо вона співпадає з назвою 

рослини або тварини і може надавати неправдиві відомості щодо дійсного 

походження продукту. 
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В сфері виноробного сектора та спиртних напоїв, діє Регламент № 1493/99 від 

17 травня 1999 р. про спільну організацію ринку вина, в якому надано право 

вказувати традиційні терміни у відношенні до продукції винного напрямку з метою 

сприяння прозорій конкуренції та запобігання зловживанню довірою 

споживачів [109]. Із врахуванням потреб всіх суб’єктів для вказаних географічних 

зазначень було розроблено взаємні дії, відповідно до яких вина, що імпортуються 

для споживання людиною, які мають географічні зазначення та ті, що реалізуються 

в межах ЄС, могли б користуватись захистом та знаходитися під контролем [109]. 

На нашу думку, доцільно вказати, що угода ТРІПС в повні мірі надала 

можливість прослідкувати відміну між товарним знаком і географічним 

зазначенням. В положеннях цієї угоди приведено, що якщо в державах, які є 

учасницями СОТ реєстрація товарного знака була здійснена добросовісно, то права 

на його використання не можуть бути оскаржені, на підставі того, що такий 

товарний знак схожий з географічним зазначенням, а також не визначається 

недійсним у випадку, якщо з дати реєстрації пройшло п’ять років і він став широко 

відомим в країні [134]. 

Охорона географічних зазначень для певних видів товарів проявляється в 

наступному, а саме: а) для позначення товарів застосовується звужений вид 

географічного зазначення, який відповідає положенням Лісабонської угоди про 

охорону найменувань місць походження товарів та їх міжнародну реєстрацію [200]; 

2) властивості своєрідного характеру мають особливості, які можуть проявлятись у 

поєднанні природно-антропогенних факторів із територією, що притаманна винним 

виробам; 3) ознаки, що характеризують товари чи послуги, мають місце лише із 

природним фактором, але взаємодія із іншими властивостями та територією місця 

його походження повинна мати потужний вплив; 4) для товарів, які позначаються 

географічними зазначеннями з посиленою правовою охороною, встановлюються, як 

правило, досить жорсткі та детальні вимоги щодо їх специфікації. Отже, 

обумовленні вимоги, щодо якості та властивостей специфічного характеру, як 

правило, закріплюються в окремих нормативних актах підзаконного спрямування. 
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Розглядаючи законодавче закріплення в країнах ЄС варто зазначити, що в 

Іспанії географічне зазначення визначають, як найменування регіону, певного місця 

або, у виняткових випадках, країни, що використовується для індивідуалізації 

продукту або продукту харчування, що походить з території певної місцевості або 

країни, певну якість або інші характеристики якого обумовлені місцем його 

географічного походження, виробництво та підготовка продукту здійснюється в 

межах території певного географічного об’єкта [191]. Вказане положення є 

найбільш вдалим із законодавчої точки зору, що допомагає розкрити зміст цієї 

категорії в повній мірі. Доцільно зауважити, що охорона географічних зазначень в 

цій країні є структурованою та впорядкованою, що дозволяє уникати різних колізій 

при співпраці з іншими країнами, а також для вказаних зазначень передбачена 

охорона на продукцію сільськогосподарського спрямування, що дозволяє 

отримувати переваги на ринках збуту, підвищувати ціни на продукцію та 

створювати конкурентне середовище. 

В Болгарії та Словаччині при підході до визначення вказаних зазначень було 

використано Лісабонську угоду, тому в цих країнах застосовується найменування 

місця походження, що повинно включати географічну назву країни, району або 

місцевості, та слугувати для позначення товару, який походить звідти, та проявляти 

якісний зв’язок між товаром і географічним районом: «якість і особливості» повинні 

визначатися виключно або головним чином географічним середовищем [71, с. 382]. 

Отже, так як у вищеназваний підхід було закладено угоду міжнародного характеру 

із положеннями про найменування місця походження, то географічне зазначення 

розглядається в межах саме цього поняття і не виокремлюється в окрему категорію. 

У країнах із окремими нормативними актами щодо географічних зазначень 

існують закони або підзаконні нормативні акти, що регулюють усі відносини, 

пов’язані із такими зазначеннями [196]. Наприклад у Польщі не існує спеціальної 

бази щодо географічних зазначень і для охорони цього засобу індивідуалізації 

товарів використовуються усі інші способи у поєднанні в межах законодавства про 

недопущення недобросовісної конкуренції, так і за допомогою законодавства про 

торговельні марки відповідно до положень Закону Польщі «Про торговельні марки» 
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від 31 січня 1985 р. [176]. Згідно нормативно-правового закріплення географічного 

зазначення, яке не набуло в представленій країні значного поширення, а тільки 

частково торкається питань охорони цього об’єкта промислової власності є не 

доцільним з огляду на законодавство більшості країн в даній сфері. 

В національному законодавстві Греції, відповідно до Указу Президента № 81 

«Про умови, терміни та процедуру визначення найменування місця походження для 

сільськогосподарських товарів» встановлюється, що вказівкою про походження для 

сільськогосподарських товарів є географічна назва місцевості, що використовується 

для позначення товарів, які походять із такої місцевості, та особливості таких 

товарів обумовлюються географічним середовищем їх походження [200]. 

Зазначимо, що географічною назвою може бути традиційна чи офіційна. 

На основі проведеного аналізу, слід зауважити, що в Цивільному кодексі 

України використано лише термін географічне зазначення [76] та визначено зміст 

охорони правового характеру географічного зазначення, що проявляється через 

характеристики товару і в межах географічного місця його походження, 

зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. В спеціальному Законі України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» від 19 червня 1999 р. [98] вказано тільки зміст 

поняття «зазначення походження товарів», під яким розуміють просте зазначення 

походження товару і кваліфіковане зазначення походження товару, яке, включає 

назву місця походження товару і географічне зазначення походження товару, а це, в 

свою чергу, не в достатній мірі відповідає трактуванню цих понять на рівні країн 

європейського простору та потребує удосконалення згідно міжнародних угод та 

подальшої адаптації національного законодавства до країн ЄС. 

В цілому необхідно вказати, що єдиного визначення щодо географічних 

зазначень в межах Європейського Союзу не існує, однак основні підходи до 

розуміння цього зазначення можна звести до наступного: 

 зазначення географічного спрямування, які визначають товар як такий, 

що походить з території регіону або місцевості на його території; 
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 є досить специфічним та унікальним 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, використовуваних 

у торгівлі і відрізняється від товарних знаків; 

 розкривається через найменування певного місця з використанням для 

індивідуалізації продукту, що має ряд характеристик які обумовлені місцем його 

географічного походження; 

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

основному зумовлені поєднанням природних умов території і людського 

чинника [43 с. 38]. 

Всі вказані ознаки закладаються у зміст при визначенні даного терміну, а 

перераховані підходи до розуміння географічних зазначень можуть застосовуватись 

водночас та взаємодоповнювати один одного.  

Підсумовуючи вищевикладене необхідно вказати, що засоби індивідуалізації, 

для врегулювання відносин у межах їх використання, застосовуються в рамках 

права промислової власності, що є підрозділом права інтелектуальної власності. 

Географічне зазначення є неповторним об’єктом, власником якого є держава, на 

території якої знаходяться відповідні території для виготовлення товару. В цілому ж 

констатуємо, що регулювання географічних зазначень та їх охорона здійснюється 

на рівні національного законодавства, двосторонніх та регіональних угод. Отже, 

незважаючи на положення Угоди ТРІПС, яка не передбачає реєстрації в 

обов’язковому порядку географічних зазначень, більшість країн все ж приймають їх 

систему реєстрації, а також країни мають у своїх законодавствах засоби захисту 

прав власників географічних зазначень від неправомірного їх використання. Тому, 

отримання прав на зазначення географічного спрямування виконує важливу 

функцію охорони, що має розпізнавальні властивості продукції, яка 

використовуються в різних країнах. 
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Слід зазначити, що для покращення національного законодавства у сфері 

географічних зазначень необхідно привести його у відповідність з вимогами ЄС, що 

допоможе створити умови для вступу України до Європейського Союзу. Згідно 

проведеного аналізу в країнах ЄС діють регламенти спеціального спрямування, що 

стосуються охорони правового спрямування географічних зазначень для певних 

видів товарів, та з метою подолання колізій в законодавстві, обґрунтованим було б 

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. 

 

1.3 Загальна характеристика законодавства про правову охорону 

географічних зазначень в Україні, Франції та Італії 

 

Як відомо, Україна на даний момент здійснює усі можливі заходи щодо 

співпраці з країнами Європейського Союзу, з метою удосконалення національної 

правової системи. Така тенденція обумовлена обраним євроінтеграційним 

напрямом розвитку нашої держави. Очевидним є те, що позитивний досвід 

зарубіжних країн, особливо країн Європи має важливе значення, оскільки держави 

цього регіону світу характеризуються високим рівнем розвитку практично усіх сфер 

людської життєдіяльності. Запозичення ефективно-діючих правових норм даних 

країн та імплементація їх у законодавство України сприятиме становленню 

демократизації нашої держави.  

Варто зазначити, що в умовах активного розвитку ринкових відносин, 

особлива увага приділяється об’єктам інтелектуальної власності, а саме тим, що 

використовуються у процесі здійснення господарської діяльності. Застосування 

засобів індивідуалізації фізичними та юридичними особами здійснюється з метою 

встановлення рівних умов конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 

У цьому контексті учасниками цивільного обороту застосовуються географічні 

зазначення, які надають змогу підкреслити певні особливості та якісні 

характеристики товарів і послуг, які виробляються. 
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Необхідно зауважити, що, як увесь комплекс цивільно-правових актів, які 

стосуються права інтелектуальної власності загалом, так і ті, що здійснюють 

безпосереднє правове регулювання географічних зазначень містять у собі 

прогалини та певну невідповідність міжнародним нормативно-правовим актам у цій 

сфері. Актуальність обраної тематики обумовлюється недосконалістю актів 

національного законодавства у сфері правового регулювання географічних 

зазначень. Оскільки, даний цивільно-правовий інститут законодавчо регулюється 

країнами Європи ще з ХІХ ст., можна зробити висновок про те, що даний інститут 

реформувався та удосконалювався протягом багатьох десятиліть. Саме тому, на 

нашу думку, важливим є перегляд основних положень країн Європи, які 

закріплюються нормативно-правовими актами у сфері географічних зазначень з 

метою теоретико-порівняльного аналізу із нормами українського законодавства для 

пошуку та встановлення недосконалостей останнього та позитивних аспектів 

європейських правових норм. 

Оскільки такі європейські держави як Франція та Італія активно 

використовують даний об’єкт права інтелектуальної власності і позначають ним 

широкий перелік товарів та послуг, необхідно переглянути джерела права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення цих країн. 

Однак, першочерговим, на нашу думку, є аналіз правових норм 

національного законодавства України у цій сфері. 

А. І. Кубах вказує на те, що законодавство України, яке здійснює правове 

регулювання інтелектуальної власності є досить молодим і процес його розвитку 

відбувався одночасно зі становленням нашої держави та формуванням нормативно-

правової бази. Вперше поняття інтелектуальної власності було нормативно 

закріплене 07 лютого 1991 р. Законом України «Про власність» [62, с. 16]. Тобто, як 

і більшість політико-правових інститутів, сучасний інститут права інтелектуальної 

власності, а також нормативні акти щодо географічних зазначень розпочали своє 

існування з моменту проголошення нашою державою незалежності. Радянські 

норми, які діяли до затвердження Україною своєї самостійності були не взмозі 
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ефективно регулювати питання географічних зазначень оскільки фактично не 

відображали сучасні тенденції до розвитку даного цивільно-правового інституту. 

Конституція України у ст. 54 закріплює положення, відповідно до якого, 

кожен громадянин України має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності, ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом, а ст. 41 надає можливість усім громадянам 

вільно володіти, використовувати та відчужувати свою власність, у тому числі 

творчу й інтелектуальну [58]. Як можна побачити з наведеного твердження, на 

конституційному рівні закріплюється положення щодо права на результати будь-

якої творчої або інтелектуальної власності та щодо можливості громадянам вільно 

використовувати останні. Оскільки, як відомо, конституції держав визначають 

основні, загальні засади щодо усіх аспектів діяльності людей, Основний Закон 

України не є виключенням з цього правила і ми можемо констатувати, що право 

інтелектуальної власності, у тому числі щодо географічних зазначень регулюється 

на конституційному рівні. 

А. І. Кубах встановлює, що цивільні правовідносини у галузі інтелектуальної 

власності загалом, та безпосередньо щодо географічного зазначення регулюються 

широким переліком цивільно-правових актів, основним серед яких вважається 

Цивільний кодекс України, який містить цілий розділ, що безпосередньо стосується 

права інтелектуальної власності [62, с. 17]. Безумовно, Цивільний кодекс України, 

який прийшов на зміну Закону України «Про власність» встановлював усі основні 

положення, які регулюють цивільні правовідносини, у тому числі щодо 

використання та захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

Переходячи до аналізу кодифікованого акту цивільного законодавства, який є 

фундаментом правового регулювання права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення варто наголосити на тому, що дані аспекти досліджуваного 

питання закріплюються главою 45 «Право інтелектуальної власності на географічне 

зазначення» [125]. З огляду на наведене положення, можна зробити висновок про 

акцентування державою уваги на даному інституті цивільного права і надання йому 
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нормативно-правового закріплення як гарантії забезпечення даного права на 

досліджуваний об’єкт права інтелектуальної власності. 

Статті 501–504 вищезазначеного кодексу визначають порядок набуття права 

власності на географічні зазначення, правовий захист, коло суб’єктів, які можуть 

володіти, користуватися та розпоряджатися даним об’єктом права інтелектуальної 

власності, безпосередньо самі права, а також строк чинності цих прав на 

географічне зазначення [125]. Цивільний кодекс України, окрім вищезазначеного 

також містить деякі прогалини та недоліки. Зокрема, у ньому відсутнє законодавче 

закріплення поняття «географічне зазначення» та навіть немає бланкетної норми, 

яка б відсилала до відповідного нормативного акту, що містить дане визначення. 

Більше того, не зазначено види географічних зазначень і, найголовніше, не 

визначено порядок та чіткий механізм набуття права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. 

На теперішній час цивільно-правові норми національного законодавства 

України, які стосуються інтелектуальної власності загалом та, безпосередньо, 

географічних зазначень характеризується відсутністю узгодженості та системності, 

зокрема щодо понятійно-категоріального апарату. Так, глава 45 Цивільного кодексу 

України закріплює право інтелектуальної власності на географічне зазначення, в той 

час як Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» 

тлумачить зазначення походження товарів як просте та кваліфіковане зазначення, 

що включає в зміст назву місця походження товару та географічне зазначення 

походження товару [78, с. 435]. Тобто, можна прослідкувати відсутність 

упорядкованості цивільно-правового законодавства, яке стосується правового 

регулювання географічних зазначень та наявність необхідності удосконалення усіх 

аспектів даної категорії цивільного права. З огляду на це, можна сказати, що 

законодавчий орган України приділив недостатньо уваги регулюванню даного 

цивільно-правового явища, акцентуючи увагу на інших об’єктах права 

інтелектуальної власності. 

До основних нормативно-правових актів які регулюють сферу географічних 

зазначень належать наступні:  
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 Закон України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» – який безпосередньо є профільним нормативно-правовий актом, який 

регулює питання у сфері географічних зазначень [98]. Даний законодавчий акт 

встановлює основні положення щодо правового захисту географічних зазначень. 

Зокрема, ст. 3 визначає положення центрального органу виконавчої влади у сфері 

охорони прав на географічні зазначення. Також, у законі закріплена пріоритетність 

норм, які встановлені міжнародними нормативно-правовими актами у сфері 

географічних зазначень та їх захисту. Розділ ІV даного джерела права 

інтелектуальної власності у сфері географічних зазначень встановлює правовий 

статус власника свідоцтва на право інтелектуальної власності на географічні 

зазначення. 

 Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції», 

встановлює яке використання географічних зазначень є неправомірним тощо [96]. 

Відповідно до ст. 4 зазначеного нормативного акту, неправомірним є використання 

імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для 

товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних 

видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше 

почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, 

що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта 

господарювання. Даний Закон також встановлює відповідальність за таке 

використання засобів індивідуалізації суб’єктів господарської діяльності, у тому 

числі за неправомірне використання географічних зазначень, яка передбачає 

накладення штрафів, відшкодування шкоди та інше. 

 Закон України «Про виноград та виноградне вино», ст. 8 якого 

визначає яким винам надається географічне зазначення [89]. Даний нормативно-

правовий акт є профільним джерелом у сфері правового регулювання діяльності 

щодо виробництва вина. Він закріплює основні положення щодо утримання 

виноградників та виробництва спиртних напоїв. У ньому встановлюються вимоги 

щодо надання винам контрольованих географічних зазначень. Також 



 43 

встановлюються умови зберігання виготовлених вин, вермутів, коньячних виробів в 

Україні, однією з яких є закріплення географічного зазначення. 

 Цивільний Кодекс України – безпосередньо у главі 45 визначає 

положення щодо правового регулювання географічних зазначень [125]. 

У Цивільному кодексі України чітко регламентований порядок набуття права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення. Окрім того, у ст. 502 визначено 

суб’єктний склад осіб, що можуть бути власниками географічного зазначення або 

мають право використовувати останнє. Також, даний кодифікований акт цивільного 

законодавства визначає перелік прав, якими користується власник географічного 

зазначення та встановлює строк чинності даних прав. 

 Господарський Кодекс України встановлює норми щодо визначення 

неправомірності використання ділової репутації [19]. Дане джерело права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення у ст. 33 деталізує неправомірне 

використання географічних зазначень, а також встановлює відповідальність за дане 

правопорушення. Більше того, даний кодекс деталізує положення Цивільного 

кодексу України та встановлює правомочності та коло суб’єктів щодо використання 

географічних зазначень. 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально 

уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших 

характеристик товарів» [101]. Цей підзаконний нормативний акт встановлює 

перелік центральних органів виконавчої влади, які визначають характерні 

особливості щодо продукції сільськогосподарського виробництва, продуктів 

харчування, продовольчої сировини та мінеральних вод. Більше того, цим 

підзаконним актом встановлюється центральний орган, який реалізує політику у 

сфері визначення меж географічних місць, з якими пов’язують географічні 

зазначення. 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про Перелік 

видових назв товарів» [94]. Цей перелік визначає положення щодо тлумачення 

географічного зазначення. Окрім того, цим підзаконним нормативно-правовим 

актом встановлюється порядок внесення та вилучення географічних зазначень з 
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переліку Державною службою інтелектуальної власності, яка діє в межах 

Міністерства освіти і науки України.  

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Положення про 

Державний реєстр України назв місць походження та географічних зазначень 

походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих 

зазначень походження товарів» [93]. Зазначений нормативний акт встановлює 

положення щодо реєстрації та ведення реєстру географічних зазначень в Україні. 

Цим Наказом деталізується порядок здійснення реєстрації права інтелектуальної 

власності на географічні зазначення, визначається перелік документів та відомостей, 

необхідних для отримання свідоцтва на географічне зазначення. До Наказу 

додається зразок даного свідоцтва. 

Як можна побачити з вищенаведених положень, правове регулювання 

географічних зазначень в Україні здійснюється різноманітними законними та 

підзаконними нормативно-правовими актами. Цей факт свідчить про наявність 

достатнього підґрунтя для забезпечення функціонування даного інституту 

цивільного права та про можливість активно використовувати право на географічне 

зазначення фізичними та юридичними особами, що виробляють певну продукцію. 

Досліджуючи основний спеціальний нормативно-правовий акт цивільного 

законодавства у сфері географічних зазначень, Д. Крисанов підкреслює важливість 

існування фактично двох видів географічного зазначення, якими відповідно до 

Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» є:  

 просте зазначення походження товару (право на дане географічне 

зазначення не підлягає реєстрації); В якості прикладу, автор наводить наступні 

товари: ковбаса «Українська», сир «Пирятинський класичний»;  

 кваліфіковане зазначення походження товару, яке включає у свій зміст 

два різних поняття: найменування місця походження товару, а також географічне 

зазначення походження товару, яке реєструється; За Д. Крисановим, прикладами 

даного виду географічного зазначення є: коньяк «Таврія»; вина сухі «Балаклава», 

«Магарач», «Меганом»; вина ігристі «Новий Світ»; мінеральна вода 

«Миргородська» тощо [98; 61, с. 19].  
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Виходячи з наведеного, можна дійти висновку, що український законодавець 

надав учасникам цивільного обороту право вибору. Відповідно, виробники можуть 

використовувати географічне зазначення за спрощеною схемою без його реєстрації 

або ж можуть застосовувати кваліфіковане зазначення походження товарів, яке 

необхідно реєструвати. Проте, зареєструвавши географічне зазначення, виробники 

матимуть змогу отримати належний правовий захист своїх прав та законних 

інтересів. 

Встановлюючи недоліки правових норм, які визначають сутність 

географічного зазначення, Д. Крисанов зауважує про те, що у визначеннях, 

наведених ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» існує певна неточність. Автор вказує, що різниця між поняттями «назва 

місця походження» та «географічне зазначення походження» є дуже тонкою та не 

зрозумілою навіть для висококваліфікованих теоретиків цивільно-правової науки. 

Науковець наголошує на тому, що доречним було б вирішення питання щодо 

виділення та деталізації характерних рис цих цивільно-правових категорій, а також 

розкриття їх у специфікаціях сільськогосподарської та харчової продукції [61, с. 20]. 

На нашу думку, необхідно погодитися з твердженням Д. Крисанова, оскільки 

тлумачення, які наводить український законодавець характеризуються певною 

розгалуженістю та аналогічністю складових частин даних понять. Доцільним, окрім 

встановлення ознак понять «назва місця походження» та «географічне зазначення 

походження» важливим також є нормативно-правове закріплення класифікації 

видів географічних зазначень задля чіткого розуміння сутності цих категорій. 

Я. М. Шевченко виділяє такі ознаки географічного зазначення: 

 наявність у товарі особливих властивостей, цінних з погляду 

споживача, що підвищують конкурентоздатність товару на ринку однорідних 

товарів; 

 обумовленість цих властивостей виключно або головним чином 

властивими даному, а не іншому географічному об’єкту природними 

(кліматичними, водяними, ґрунтовими і т. ін.) факторами; 
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 людськими (навичками майстрів, уміннями виготовлювачів) 

факторами чи тими й іншими факторами одночасно [78, c. 529]. 

Тобто, закріплення правової норми, що мала б змогу лаконічно, однак 

максимально точно описати правову природу географічних зазначень, сприятиме 

глибокому осмисленню та чіткому розумінню сутності даного явища. Такий захід 

створить передумови для удосконалення джерельної бази правового регулювання 

географічних зазначень, а також надасть змогу виробникам ефективно 

використовувати дане право інтелектуальної власності на практиці. 

Особливостями джерел правового регулювання права інтелектуальної 

власності на географічні зазначення в Україні є наявність розгалуженої системи 

нормативно-правових актів, які визначають порядок набуття, використання, а також 

реєстрації географічних зазначень та можливість застосування різноманітних 

санкцій в разі неправомірного використання географічних зазначень.  

Таким чином, розглянувши сучасний стан нормативно-правового 

забезпечення інституту географічних зазначень можна зробити висновок про те, що 

в Україні існує достатньо велика кількість законодавчих та підзаконних актів, які 

визначають положення, що стосуються географічних зазначень походження 

товарів, тим самим забезпечуючи нормальне підґрунтя для існування цього 

інституту права інтелектуальної власності. Однак, варто зазначити, що джерела 

цивільного права у сфері географічних зазначень потребують удосконалення та 

здійснення заходів щодо їх упорядкування та узгодження один з одним. 

Наступним етапом нашого дослідження є аналіз нормативно-правових актів, 

які регулюють питання, що стосуються використання права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення походження товарів у Франції. 

Французьке законодавство уперше закріпило положення про географічні 

зазначення ще у 1824 році, однак дане цивільно-правове явище, в загальному плані, 

існувало в якості позначень протягом століть, якщо не тисячоліття до цього [174, 

с. 8]. Варто погодитися з цим твердженням, оскільки географічні зазначення 

французьких товарів та послуг дійсно мають місце вже протягом багатьох років. 
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Географічні зазначення, такі як «Сир Рокфор» та інші вже давно використовуються 

виробниками Франції. 

Часто гільдії-знаки, які раніше використовувалися у Франції, визначали 

географічне походження товарів, а також особистість їх виробника. Вони 

еволюціонували в географічні зазначення, з одного боку, і торгові марки, з іншого 

боку. Географічні зазначення походження сформувалися в три широкі категорії:  

 зазначення джерела походження: наприклад, зроблено в Китаї. Такі 

позначення не надають описання якостей продукту, вони просто показують своє 

географічне походження; 

 найменування місць походження: воно приписує до продукту якісні 

характеристики, які відносяться до географічних чинників; 

 географічні зазначення (вказівки): іноді використовується в якості 

широкого терміну, що охоплює як зазначення джерела походження, так і 

найменування місця походження товару [136, с. 22].  

Отже, географічні зазначення використовувалися французькими 

виробниками ще починаючи з ХІХ ст. До того ж, можна прослідкувати певну 

аналогію у формуванні географічних зазначень та виділенні певних видів останніх з 

українським законодавством. Зокрема, мається на увазі той факт, що у цивільному 

законодавстві Франції виділяється так зване просте зазначення походження товару – 

зазначення джерела походження, а також кваліфіковане зазначення походження 

товару, що може включати у свій зміст як найменування походження товару, так і 

безпосереднє географічне зазначення (вказівка). Як було вище зазначено, в Україні 

також сформувалася схожа тенденція до визначення та класифікації географічних 

зазначень. 

Французьким внутрішнім законодавством, а саме Законом 01 серпня 1905 р., 

надалась можливість Уряду Франції визначати географічні кордони для 

виробництва певних продуктів [163], у той час як Закон 06 травня 1919 р., 

встановлював найменування місця походження, у тому числі щодо шампанського, 

як об’єктів права інтелектуальної власності [163]. Постановою від 30 липня 1935 р. 

була створена спеціальна категорія контрольованих найменувань походження 
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товарів для вин і спиртних напоїв. Після Указу від 30 липня 1935 р., шампанське 

стало одним з найперших вин, яким було надано контрольоване найменування 

походження у 1936 році [164; 195, с. 5–6]. Варто зазначити, що виникнення та 

розвиток географічних зазначень у Франції обумовлюється існуванням масштабної 

кількості виноробів, які виробляли властиві тільки певному регіону спиртні напої. 

Зазначення походження певних вин або сирів є необхідним, оскільки це фактично 

закладено у природі та менталітеті французьких громадян, зокрема виробників. 

Розглядаючи джерельну базу Франції у сфері інтелектуальної власності, у 

тому числі щодо географічних зазначень важливо відмітити певну особливість 

французького законодавства у цій сфері. Хоча, безпосередньо Конституція 

Франції [149] не закріплює право на результати інтелектуальної власності фізичних 

та юридичних осіб, цивільне законодавство Франції у цьому питанні регулюється 

спеціальним кодифікованим нормативно-правовим актом – Кодексом 

інтелектуальної власності [140]. Даний акт цивільного законодавства Франції у 

Книзі VІІ, главі ІІ закріплює норми, які здійснюють правове регулювання 

географічних зазначень походження товарів. Відповідно до ст. L721-1, 

найменуванням місця походження товарів є назва країни, регіону або певної 

місцевості, яка слугує позначенням товару, що походить з даної країни, регіону або 

місцевості та, якості або характеристики якого обумовлені географічним 

середовищем даного географічного місця, у тому числі природними ресурсами або 

людським фактором [140]. Враховуючи вищенаведене необхідно наголосити на 

тому, що існування у Франції Кодексу, який безпосередньо регулює питання, 

пов’язані з набуттям та використанням права інтелектуальної власності, у тому 

числі географічного зазначення походження товарів є позитивним моментом. 

Законодавець Французької Республіки вирішив виділити такий цивільно-правовий 

інститут як «інтелектуальна власність» в окремий комплексний кодифікований 

нормативно-правовий акт. На нашу думку, таке розмежування правових норм від 

інших, що залишилися в Цивільному кодексі Французької Республіки свідчить про 

намагання систематизувати цей інститут, відділивши його в окремий акт цивільного 

законодавства. Такі реформативні дії надають змогу законодавцям Франції 
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ефективно проводити зміни та здійснювати заходи щодо удосконалення даного 

інституту цивільного права. 

Окрім того, необхідно зазначити, що норми, які стосуються найменувань 

походжень товарів, а також географічних зазначень містяться у, так званому, 

Кодексі споживача [141], який по суті становить собою аналогію українського 

Господарського кодексу та вміщає у собі сукупність цивільних, господарських, а 

також адміністративних норм, що регулюють діяльність у сфері надання продукції 

та послуг, контроль за якістю послуг тощо. У даному кодифікованому нормативно-

правовому акті географічне зазначення визначається схожим чином, як воно 

закріплене у Кодексі інтелектуальної власності та тлумачиться як назва країни, 

регіону або місцевості, що служить для позначення товару, походить з цієї країни, 

якість або характеристики якого обумовлені географічним середовищем, у тому 

числі природнім і людським чинником [141]. З наведеного випливає, що Франція та 

Україна мають спільні тенденції до закріплення правових норм у сфері 

географічних зазначень в різних кодифікованих актах. Французький Кодекс 

споживача, навіть своєю назвою передбачає законодавче закріплення поняття 

«географічне зазначення», а також положення щодо його застосування при 

виробленні продукції, товарів та послуг. 

Необхідно наголосити на тому, що у Франції діє достатньо велика кількість 

підзаконних нормативно-правових актів, а саме декретів, які безпосередньо 

визначають порядок використання географічних зазначень у певних районах, 

регіонах Республіки, а також встановлюють правову охорону даних об’єктів права 

інтелектуальної власності [42 с. 91]. 

Зокрема, Урядом Франції було прийнято низку указів, що здійснюють 

правове регулювання географічних зазначень певної продукції у певних регіонах. 

Наприклад, Указ № 2009-49 від 13 січня 2009 р. «Про контрольовані зазначення 

походження сиру «Ріготт де Кондрійо» [155], який встановлює положення щодо 

набуття та використання даного географічного зазначення походження сиру. 

У даному підзаконному нормативному акті закріплені обов’язкові вимоги щодо 

визнання сиру таким, що походить з регіону Ріготт де Кондрійо. В Указі окреслені 



 50 

межі регіонів вироблення сиру на території яких дозволяється використовувати 

географічне зазначення. Більше того, даний акт законодавства встановлює якісні 

характеристики, яким має відповідати вироблений сир для того, щоб визнаватися 

таким, який походить з даного регіону [155]. З огляду на вищенаведене, можна 

констатувати, що, окрім законодавчого органу Французької Республіки, 

нормативно-правове регулювання географічних зазначень безпосередньо здійснює 

Уряд Франції, який своїми актами – указами – встановлює певні, обов’язкові для 

дотримання вимоги, що дозволяють використовувати географічне зазначення для 

сиру і, тим самим, позначати в якій області вироблений даний продукт харчування 

та, якими особливим якостями він володіє. 

Окрім того, у Франції діють аналогічні Укази, що встановлюють певні 

кваліфікаційні вимоги щодо географічних зазначень м’яса, зокрема баранини [156], 

курятини [158], цибулі [157] та інші. 

Специфічними рисами джерел французького законодавства у сфері 

правового регулювання географічних зазначень є, по-перше, наявність 

комплексного кодифікованого нормативно-правового акту, який містить у собі 

норми, що стосуються виключно інституту інтелектуальної власності, зокрема й 

такого підінституту як «географічні зазначення», а по-друге, це регуляція 

географічних зазначень щодо окремих видів товарів та послуг у межах певної 

географічної місцевості. 

Таким чином, роблячи висновок щодо джерел права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення у Франції можна сказати, що у цій країні 

Європейського Союзу діє розгалужена система нормативно-правових актів, які 

визначають практично усі аспекти визначення, користування географічними 

зазначеннями, а також правовий захист останніх. Наявність підзаконних 

нормативних актів, які встановлюють вимоги відповідності продукції певного 

регіону географічному зазначенню свідчить про активну державну політику у цій 

сфері та ефективне функціонування даного цивільно-правового інституту. 
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Розглядаючи стан правового регулювання географічних зазначень 

походження товарів варто зазначити, що продукція Італії характеризується високим 

рівнем популярності по всьому світу.  

Важливою стратегією сільськогосподарської, харчової й переробної галузей є 

те, що країна має на меті отримувати максимальний прибуток шляхом виробництва 

високоякісних товарів, які відображатимуть стандарти, що відповідають зазначенню 

«Зроблено в Італії». Представники промисловості приводять естетику, якість, 

різноманітність і культуру як ключові чинники, що спрямовують просування 

італійських продуктів на міжнародних ринках продовольства. Центральне місце в 

італійській стратегії посідають географічні зазначення – правове регулювання 

найменувань, у тому числі позначення походження товарів, правове регулювання 

географічного зазначення та традиційної гарантійної спеціалізації, які зв’язують 

продукт з територією його походження, позначаючи його справжність перед 

споживачами [153, с. 3].  

Конституція Республіки Італія встановлює, що держава володіє виключними 

повноваженнями щодо питань інтелектуальної власності. Дане твердження 

закріплюється у ст. 117 Основного Закону Італії [151]. На нашу думку, встановлення 

на конституційному рівні такого положення є доцільним та передбачає гарантію 

здійснення державою політики у сфері інтелектуальної власності. Безумовно, дане 

твердження є очевидним, оскільки виключно органи державної влади формують та 

виконують заходи у сфері даного інституту цивільного права, зокрема щодо 

географічних зазначень. Проте, закріплення в Основному Законі Італії даної норми є 

важливим та демонструє акцентування уваги даної країни на цьому питанні. 

Відповідно до правових норм, які регулюють географічне зазначення, 

продукт може отримати найменування походження, якщо він повністю 

виготовлений в даній області, у тому числі підготовлений, оброблений і 

вироблений. Захищене географічне зазначення відноситься до продукту, який 

частково виготовлений в даній області, у тому числі підготовлений, оброблений або 

вироблений. Позначення традиційної гарантійної спеціалізації має місце коли певна 
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продукція традиційно відносить до певної місцевості і може не виготовлятися у 

межах даної території. 

Закони Європейського Союзу щодо найменувань походження товарів, які 

традиційно виробляються у певній місцевості надають останнім особливий статус, 

перешкоджаючи виробникам інших регіонів у зазначенні своїх продуктів такими, 

що походять з певних місцевостей. У той час як споживачі зазвичай розуміють під 

цими найменуваннями якість, географічні зазначення просто вказують на певний 

процес виробництва у визначеній місцевості. Враховуючи переважання малих і 

середніх виробників в Італії, такі виробники можуть отримати більшу частину 

ринку і займати вищу позицію у цивільному обороті шляхом формування асоціацій 

на основі використання географічних зазначень і строгого виконання процесів 

виробництва для отримання однорідного продукту [153, с. 3]. Зважаючи на наведені 

вище положення, можна констатувати той факт, що, аналогічно попередньо 

досліджуваній країні, Італія також характеризується високим ступенем розвитку 

такого цивільно-правового підінституту права інтелектуальної власності як 

«географічні зазначення». Норми Європейського Союзу, ратифіковані даною 

країною сприяють затвердженню правового статусу та укріпленню правового 

регулювання зазначень походження товарів. 

Переходячи до безпосереднього аналізу правових норм, які регулюють 

питання щодо набуття права інтелектуальної власності та його використання щодо 

географічних зазначень, варто зазначити, що одним із комплексних актів 

італійського законодавства, який визначає положення щодо даного цивільно-

правового явища є Кодекс промислової власності Республіки Італія. 

Глава ІІ розділу ІІ Кодексу промислової власності Італії визначає поняття 

географічного зазначення та положення щодо його правового захисту. Відповідно 

до ст. 29, географічним зазначенням є найменування місця походження товарів, яке 

ідентифікує країну, регіон або населення, та описує товар або послугу, визначаючи 

його автентичність (тобто оригінальність) та якості, репутацію або характеристики, 

які обумовлені виключно або в основному даним географічним середовищем 

походження, у тому числі природними чинниками, людським фактором і 
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традиціями [146]. Варто зауважити, що у даному кодифікованому акті цивільного та 

господарського законодавства Італії визначаються виключно основні положення 

щодо географічного зазначення. Кодекс промислової власності Італії надає лише 

визначення поняття «географічне зазначення походження» та закріплює положення 

щодо правової охорони даного цивільно-правового інституту. 

Будучи державою-членом Європейського Союзу, на Італію поширюються 

загальні правила ЄС щодо захисту географічних зазначень (тобто Постанова Ради 

№ 2081/92 від 14 липня 1992 р. «Про захист географічних зазначень та найменувань 

походження сільськогосподарських продуктів та продуктів харчування» [152]). 

Італія не прийняла загальну національну систему реєстрації географічних зазначень, 

тим не менш, деякі спеціалізовані системи реєстрації щодо деяких конкретних 

галузей сільського господарства були створені. Зокрема, спеціальними законами 

щодо певних географічних зазначень Закон № 125 «Про захист позначень 

походження типових сирів» від 10 квітня 1954 р. [178] щодо географічних зазначень 

сиру, Закон № 313 «Про зазначення походження оливок та оливкового масла» від 

03 серпня 1998 р. [183] у сфері правового регулювання географічних зазначень на 

оливки, оливкове масло тощо. Серед них найбільш актуальною є система реєстрації 

географічних зазначень у галузі виноробства, встановлена Законом «Про 

позначення походження вин» № 164 від 10 лютого 1992 р. [182]. Ця процедура 

реєстрації знаходиться у віданні італійського міністра сільського господарства, який 

здійснює її з додержанням правових норм, викладених в Указі Президента 

Республіки Італії від 20 квітня 1994 р. № 348 «Про порядок визначення зазначень 

походження вин» [161; 172, с. 1]. Тобто, в Італії існують окремі системи реєстрації 

права інтелектуальної власності щодо певних видів продукції. Вважаємо такий 

підхід доцільним та таким, що відповідає реаліям сьогодення. У зв’язку з тим, що 

певний товар або послуга володіє специфічними рисами, постає потреба в 

правовому регулюванні кожної групи даних товарів чи послуг. 

Зважаючи на вищенаведене, особливими рисами джерельної бази 

нормативно-правового регулювання у сфері застосування географічних зазначень в 

Італії є виділення в якості конституційно-правової норми положення, що надає 
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повноваження державі визначати та реалізовувати політику у сфері інтелектуальної 

власності, у тому числі щодо географічних зазначень. Більше того, позитивним 

моментом цивільного законодавства Республіки Італія є наявність підзаконних 

нормативно-правових актів, які визначають підстави набуття, а також порядок 

реєстрації права інтелектуальної власності на географічні зазначення щодо окремих 

видів товарів [41, с. 102]. 

Таким чином, роблячи висновок, доречно було б зазначити, що джерела 

досліджуваних країн, а саме України, Франції та Італії мають аналогічні положення 

та схожі підходи щодо визначення та правового регулювання географічних 

зазначень походження товарів. Необхідно зазначити, що країни Європейського 

Союзу – Франція та Італія мають ефективну та функціональну систему джерел 

права у сфері географічних зазначень, в силу того, що даний підінститут цивільного 

права в цих державах активно розвивався протягом достатньо довгого періоду часу.  

Зважаючи на те, що даний цивільно-правовий інститут набуває вагомого 

значення у ринкових відносинах, необхідним є перегляд джерельної бази України у 

даній сфері та імплементація позитивного досвіду зарубіжних країн, зокрема таких 

як Франція чи Італія з метою всеохоплюючого та ефективного правового 

регулювання цивільних відносин у галузі використання географічних зазначень. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Географічне зазначення – 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; 

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

прості та кваліфіковані, обумовлює наявність ряду труднощів у розумінні даного 

об’єкта, та проблемам у процесі його правової охорони й захисту.  

3. Географічне зазначення являє засіб створення унікального товару, 

шляхом зазначення назви відповідного місця вироблення даного товару або 

визначення особливих рис даної місцевості. Даний цивільно-правовий інститут 

набув особливої уваги з позицій міжнародно-правового регулювання питань 

використання та охорони географічних зазначень. У значній кількості країн 

географічне зазначення є предметом регулювання національного цивільного 

законодавства. 

4. За результатами проведеного аналізу пропонується наступна авторська 

класифікація видів географічних зазначень: 

6) За розміром території: 

 географічне зазначення країни; 

 географічне зазначення району/регіону; 

 географічне зазначення населеного пункту; 

 географічне зазначення іншої місцевості. 

7) За об’єктом, що охоплюється географічним зазначенням: 

 географічні зазначення, що описують особливі якості; 

 географічні зазначення, що описують репутацію; 

 географічні зазначення, що описують інші характеристики. 

8) 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. 

9) За якісною характеристикою: 



 56 

 прості географічні зазначення; 

 кваліфіковані географічні зазначення; 

10) За обсягом правової охорони: 

 охоронювані географічні зазначення; 

 неохоронювані географічні зазначення. 

5. Географічними зазначеннями мають позначатися лише товари, які 

відповідають усім вимогам, закріпленим на рівні законодавства відповідної країни. 

Аби позначати свої товари зазначеннями географічного характеру, товаровиробник 

повинен отримати у встановленому порядку відповідний дозвіл держави.  

6. Географічні зазначення та товарні знаки (торговельні марки) мають як 

подібні, так і відмінні риси, що відрізняють ці об’єкти права інтелектуальної 

власності. Це відображається як на рівні актів національного законодавства, так і на 

рівні міжнародних угод. Істотне місце серед останніх посіла Угода ТРІПС, якою 

закріплено положення щодо відсутності у державах – учасницях СОТ можливості 

оскарження прав на зареєстрований добросовісно товарний знак за ознакою 

схожості з географічним зазначенням. Також Угода ТРІПС закладає відсутність 

умов для визнання товарного знаку недійсним у випадку, якщо з дати реєстрації 

пройшло п’ять років і він став широко відомим в країні. 

7. 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 та унікальним 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, використовуваних 

у торгівлі і відрізняється від товарних знаків; 
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 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, які в 

основному зумовлені поєднанням природних умов території і людського чинника. 

8. Правове регулювання інтелектуальної власності на географічні 

зазначення в Україні характеризується наявністю розгалуженої системи 

нормативно-правових актів, які визначають порядок набуття, використання, 

реєстрації географічних зазначень та можливість застосування різноманітних 

санкцій у разі неправомірного використання географічних зазначень, що включає у 

тому числі й міжнародні договори, ратифіковані 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.  

9. У Франції діє розгалужена система нормативно-правових актів, якими 

регламентуються усі аспекти визначення, використання географічних зазначень, а 

також правовий захист останніх. Наявність підзаконних нормативних 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. 

10. Особливими рисами нормативно-правового регулювання застосування 

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 та послуг. 
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РОЗДІЛ 2 

СУБ’ЄКТИ, ОБ’ЄКТИ ТА ЗМІСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ В 

УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ 

 

2.1 Об’єкти права інтелектуальної власності на географічні зазначення в 

Україні, Франції та Італії 

 

В процесі розвитку економічних відносин, ефективним способом створення 

іміджу продукції є географічне зазначення. Позначення різних товарів має історичні 

передумови, коли ще поряд із зазначенням імені виробника проставляли 

походження товару, що зумовлювало гарантію високої якості. Безумовно, це 

пояснювалось тим, що виробники прагнули виділити ті специфічні властивості 

продукції, які мають характерні для певної місцевості особливості виробництва. Ці 

зазначення можуть стати об'єктом правового регулювання у складі єдиного закону, 

присвяченого питанням у сфері охорони засобів ідентифікації товарів. Головна 

особливість найменувань місць походження товарів та географічних зазначень, 

полягає в тому, що вони мають тенденцію перероджуватися, трансформуватися у 

видову назву товарів. Це нерідко трапляється з такими географічними 

найменуваннями, які представляють собою національне надбання країни. Роль 

інтелектуальної власності в економічному розвитку зростає в усьому світі, 

випереджаючи значущість засобів виробництва та природних ресурсів [114, с. 46]. 

Тому правова охорона найменувань та географічних зазначень в багатьох країнах 

включає засоби, що перешкоджають їх переродження у видову назву товару.  

На сьогодні питання вивчення об’єктів інтелектуальної власності на 

географічне зазначення, можна віднести до найбільш проблемних, оскільки варто 

враховувати не тільки їх визначення, а ще й забезпечення правової охорони. 

Об’єкти на географічне зазначення мають можливості для потужного впливу на 

сферу економіки в країні, а також можуть використовуватись для стимулювання як 
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регіонального так і національного економічного розвитку, що в свою чергу і 

зумовило вибір даного дослідження. 

Відтак, актуальність дослідження обумовлюється тим, що географічне 

зазначення є досить специфічним та унікальним об’єктом права інтелектуальної 

власності [34, c.25]. Виняткової актуальності в контексті нашого наукового аналізу 

набуває вивчення об’єктів географічного зазначення, адже ці теоретичні моменти 

складають фундаментальну основу для подальшого більш глибокого пізнання 

існуючих проблем в даній сфері. Географічне зазначення походження товарів 

відноситься до об’єктів промислової власності (схема 1) [34, с. 25]. 

 

Схема 1. Об’єкти права інтелектуальної власності і місце географічних 

зазначень в них 

 

Об’єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

характеризуються певним видом позначень, що вказують на місце походження 

товарів. Місце виробництва вказане на товарі асоціюється у споживачів з якістю 

продукції та репутацією виробників. І саме це зазначення піддається досить часто 

неправомірному присвоєнню з метою забезпечення попиту на цей товар, а для 

запобігання вказаних проблем створена охорона географічних зазначень [111, 

с. 183]. Регулювання правових відносин, пов’язаних із використанням та захистом 
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географічних зазначень в Україні забезпечується, насамперед, Цивільним кодексом 

України від 16 січня 2003 р. [125] (глава 45 «Право інтелектуальної власності на 

географічне зазначення») та спеціальним Законом України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» від 19 червня 1999 р. [98]. Варто наголосити на 

тому, що в чинному законодавстві України існують розбіжності в термінології щодо 

географічних зазначень. У Цивільному кодексі України використаний термін 

«географічне зазначення», а у Законі України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» – «зазначення походження товарів». Географічні зазначення 

відносяться до об’єктів права інтелектуальної власності, чия функція полягає в 

тому, що вони відрізняють товари залежно від місця їх географічного походження.  

Згідно із Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» [98] об’єкти прав інтелектуальної власності на географічне зазначення 

поділяються на: 

 просте зазначення походження товару; 

 кваліфіковане зазначення походження товару, яке, в свою чергу, 

включає об’єкти: а) назву місця походження; б) географічне зазначення походження 

товару. 

Більшість вчених розглядають об’єкти права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення згідно із законодавством [49, с. 93; 111, с. 178; 122, с. 96]. 

В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в України важливого значення 

набуває розширення об’єктів прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення та надання їм більш широких охоронних властивостей. Позиції 

науковців з приводу даного питання розкриті не в повній мірі, що створює 

перешкоди при формулюванні на законодавчому рівні географічних зазначень. Ці 

позначення, які вчені розкривають не достатньо, мають не тільки національне чи 

регіональне значення, а й міжнародне.  

Наявні наукові дослідження не надають розширеної класифікації об’єктів 

прав інтелектуальної власності на географічне зазначення. Тому виникає 

необхідність в розробленні нової, більш оптимізованої класифікації вказаних 

об’єктів. А саме: 
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 просте зазначення походження товару – проявляється через словесне 

чи зображувальне позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне 

місце походження товару. Цим позначенням виступає назва географічного місця, 

яка є складовою частиною такого позначення. Інформативна функція, яка проявляє 

себе в контексті простого зазначення походження товару, полягає у виокремленні 

певного місця де він був вироблений. Якщо розглянути інше трактування звернемо 

увагу на висвітленні його в законі Республіки Білорусь «Про географічні 

зазначення» [28], «зазначення походження» – це найменування, вираз або знак, які 

вказують, що виріб або послуга мають своє походження в країні, регіоні або 

конкретному місці. У законі дано таке визначення: «вказівка походження товару – 

позначення, яке прямо або побічно вказує на місце дійсного походження або 

виготовлення товару». Зазначення походження товару може бути представлено у 

вигляді назви географічного об'єкта або зображення. На нашу думку, просте 

зазначення походження товару є не досконалим, оскільки не несе жодної інформації 

щодо якості та спеціальних властивостей товару. Дане зазначення має словесне 

позначення чи зовнішні форми, такі як знак, символ, малюнок, який асоціюється у 

споживачів із певною місцевістю, де виробляється товар. 

Отже, на основі зазначеного вище, ми вважаємо за доцільне надати власне 

авторське визначення «просте зазначення походження товару» – це географічне 

зазначення, що закріплюється за позначенням як зображувального характеру, так і 

за словесною структурою, та певною мірою вказує на географічне місце 

походження товару. Тому, варто сказати, що даний об’єкт права на географічне 

зазначення саме інтелектуальної власності проявляється через інформативну 

функцію і дає змогу конкретизувати місце виготовлення товару за географічним 

напрямом. У даному випадку, правова охорона простому зазначенню надається на 

підтвердження його застосування без реєстрації, що і зумовлює незначний характер 

цього об’єкта прав інтелектуальної власності географічного зазначення; 

 кваліфіковане зазначення походження товару за своєю суттю 

підлягають охороні на підставі реєстрації на державному рівні, в нього 

включаються товари, що мають походження за територіальним розміщенням. 
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Важливою складовою є якість та високі характеристики, що мають пряму 

залежність географічного місця походження таких товарів [125, с. 189]. До об’єктів 

спеціального напряму, включається «найменування походження» («Appellation of 

Origin» – відповідно до міжнародних договорів) та «географічні зазначення» 

(«Geographical Indication»). Саме об’єкти спеціального призначення надають 

особливої ролі товарам, бо в поєднанні якостей продукції та місця виготовлення 

становлять динамічний характер. Вони є результативним інструментом для 

регіонального та локального економічного розвитку: 

а) назва місця походження – це назва географічного місця, що 

використовується для позначення товару, що походить із певної географічної точки 

та має особливі властивості, виключно зумовлені характерними для даної території 

природними умовами або поєднанням природних умов з людським фактором [111, 

с. 179]. Для визначення географічного зазначення найменуванням місця 

походження товару необхідно, щоб воно відповідало ряду умов. А саме: воно має 

представляти собою назву певного географічного об’єкта, або бути похідним від 

нього; воно повинно бути пов’язане з товаром, якому притаманні особливі 

властивості, при цьому немає необхідності, щоб цей товар був краще аналогічних, 

важливі його особливі властивості; необхідна наявність в географічному об’єкті 

певних природних умов та людських факторів; має існувати взаємозв’язок між 

особливими властивостями товару і географічними умовами або людським 

фактором [122, с. 96]. Отже, найменування може бути зареєстровано згідно місця 

походження товару тільки у відношенні з компонентними властивостями, що 

відрізняють даний товар від аналогічних. А місце виробництва товару повинно бути 

зумовлено ефективними кліматичними, геологічними чи іншими природними 

умовами території. 

Тож, проаналізувавши дане визначення, ми дійшли висновку, що назва місця 

походження це конкретна назва місця виготовлення чи маркування товару, яка має 

конкретне розташування за географічним чинником та включає особливості того 

місця, де вказаний товар було виготовлено, з урахуванням людського фактора та 
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природних особливостей території, що в певній мірі, гармонійно доповнюють один 

одного; 

б) географічне зазначення походження товару – це назва географічного 

місця, що надає товару позначення якості, які в основному зумовлені поєднанням 

природних умов території і людського чинника [111, с. 179]. Як зазначає 

А. О. Саржан, певні особливості цього об’єкта інтелектуальної власності, такі як: 

зазначення вказівки на певну місцевість (район, регіон, країну, область); 

найменування певної місцевості або символ, що вказує на територію походження; 

місце походження товару повинно мати природні умови або людський чинник, що 

впливають на якість, властивості або характеристики товару [111, с. 179]. 

В підтвердження нашої позиції пропонуємо розглянути думку з приводу даного 

об’єкта Н. Г. Філатова, К. В. Ліджеєва, які вважають, що географічні зазначення є 

самостійним засобом індивідуалізації, що ідентифікує послугу, яка походить з 

певної країни, регіону або місця [122, с. 96]. Ми підтримуємо дане твердження і від 

себе додамо, цей об’єкт є гарантією для отримання товару споживачем відмінної 

якості, з виправданням очікуваного результату, а для підприємства в свою чергу 

становить запоруку стабільних продажів на ринку. В. В. Очеретна вказує, що 

особливе географічне середовище проявляється через певну місцевість та 

специфічні якості та властивості товару [80, с. 251]. Україна багата на географічні 

зазначення, до прикладів товарів з обов’язковим зазначенням місця походження в 

Україні відносять рідкісні кримські та закарпатські вина, мінеральні води з курортів 

Миргорода, Трускавця, волинські топази, житомирську сіль. Спільною рисою між 

наведеними товарами є те, що їх властивості та якість обумовлюються місцем їх 

виробництва або виготовлення [3]. Варто підкреслили, що саме особливості цього 

об’єкта на географічне зазначення проявляють його значущість, як самостійного 

засобу індивідуалізації. Викладені положення, дають змогу стверджувати, що 

специфічні якості та властивості товару проявляються саме через певну місцевість і 

саме тому вони є унікальними, бо не можуть бути виготовлені або видобуті в інших 

географічних межах. 
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Таким чином, здійснивши загальний аналіз поняття «географічне зазначення 

походження товару» на основі думок вчених, ми пропонуємо власне визначення цієї 

дефініції. Тож, географічне зазначення походження товару є назвою місця 

географічного розташування, де поєднуються фактори різного спрямування, а саме 

природні та людські, через них продукція отримує неповторні властивості, на які 

опирається споживач при виборі товару чи послуги; 

 галузеве зазначення походження товару – це зазначення, яке 

проявляється через поділ на трудомісткі галузі із врахуванням територіального 

розміщення, що повною мірою розкриває характеристики продукції, які в 

основному зумовлені поєднанням природних умов території, людського та 

виробничого чинників. Вказаний об’єкт дає змогу прослідкувати зв’язок «місце-

особливі властивості, конкретні якості, репутація товару та сфера виробництва». 

Також у ньому передбачається зв’язок між якістю продукту, наявністю у нього 

конкретних особливостей та місцем його виробництва із врахуванням специфіки. 

Необхідність гармонійних якостей у товарі є постійною і обумовлена природними 

умовами чи характерним для даного географічного місця людським фактором, що 

об’єктивно існує в зазначеній територіальній точці. У свою чергу реєстрація на дане 

зазначення не надаватиме права виключного змісту на його використання, а матиме 

комплексний характер. Також галузеве зазначення має бути контрольованим, що 

позначатиме товари зі своєрідними властивостями. Вказані зазначення матимуть 

більшу цінність, ніж загальноприйняті, тому що товари, які вони позначають, 

матимуть постійний попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках у 

певній сфері. Пропонуємо надати галузевому зазначенню охорону значно ширшу у 

порівнянні із іншими географічними зазначеннями, щоб після проведення 

процедури реєстрації розглянутого зазначення, права на схоже чи аналогічне 

маркування були анулюванні, якщо інший власник чи підприємець не має права на 

використання вказаного позначення;  

 гарантійне зазначення походження товару характеризується 

присутністю на товарі гарантійних позначок з врахуванням назви географічного 

місця, тобто це є умовою правової охорони продукції. Дане зазначення формується 
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під впливом людського фактора, має тенденцію до перетворення. Охорона товару 

надається без реєстрації і полягає у недопущенні використання позначень, що є 

підробленим з приводу дійсного місця походження товару [111, с. 178]. В більшій 

мірі виробник, підприємець чи продавець повинні завжди дбати про імідж свого 

товару, підтримуючи його властивості, які є наслідком походження з конкретної 

місцевості, – у разі коли товар позначено географічним та гарантійним зазначенням. 

Охорона правового характеру зазначення походження товару надається без 

реєстрації і полягає у недопущенні використання позначень, що є підробленим з 

приводу дійсного місця походження товару [111, с. 178]. Власники продукції, які 

позначають свої товари за допомогою гарантійних та географічних зазначень, 

повинні безупинно піклуватись про збереження специфічних властивостей та 

якостей продукції, тому, що споживачі купують їх саме з врахуванням вказаних 

зазначень.  

В цілому ж зазначимо, що гарантійне зазначення походження товару має 

особливі властивості та тенденцію до перетворення, що зумовлюється наявністю 

різних факторів, а саме природного фактору, до якого відносять клімат, ґрунтовий 

склад, розташування географічного об‘єкта відносно рівня моря та людського 

фактору, який включає спеціальні професійні навики виробників, традиційні методи 

вироблення або вирощування товару, спеціальні технології.  

Таким чином, більш функціональним терміном є географічне зазначення, яке 

може застосовуватися до більшої кількості товарів. Для назви місця походження є 

безпосередня залежність від природних умов, але унікальні властивості товару 

також можуть залежати від людського чиннику, що проявляє себе в даній 

місцевості.  

Правове визнання і охорона зазначень представляють загальний інтерес, 

оскільки вони передають споживачам важливу інформацію про географічне 

походження товарів і послуг в непрямій формі, про властиві їм якості і 

характеристики [71, с. 33]. Належне використання географічних зазначень, як 

вважає А. М. Минков, може допомогти населенню в прийнятті рішень про покупку 

тих чи інших товарів і часто є інтенсивним засобом впливу на людей. 
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Неаргументоване використання географічних зазначень може ввести споживачів в 

оману щодо місця походження товару або послуги, що може спричинити збитки. 

У свою чергу, підприємство, що необдумано використовує географічне зазначення, 

може отримати неправомірну перевагу над конкурентами, включаючи тих, хто 

працює у вказаному географічному районі, які можуть втратити частину своїх 

покупців або клієнтів, а також своє добре ім’я, пов’язане з таким зазначенням [71, 

с. 34]. Враховуючи думку науковця можна сказати, що має бути створений порядок 

заснований на забезпеченні належного використання об’єктів права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення, щоб виключити необґрунтованість їх 

впровадження. Резюмуючи вказане, можна констатувати, що географічне 

зазначення є терміном широкого змісту та включає в себе найменування місця 

походження, вказівку джерела і розташування на території. У літературі термін 

«географічне зазначення» зазвичай використовується в його більш широкому сенсі, 

що охоплює зазначені терміни.  

Законодавче регулювання інтелектуальної власності на географічне 

зазначення, знайшло своє відображення в більшості країн світу. Географічне 

зазначення, що використовується на товарах, які мають особливе географічне 

походження і властивості або репутацією, притаманними певному місцю 

походження не втрачає своєї актуальності для комплексного дослідження. 

Варто вказати, що функціонування вказаних позначень визначається 

національним законодавством будь якої країни і сприйняттям споживачів. Саме 

завдяки зазначенню географічного спрямування споживачі розглядають товар з 

позиції якості. Хибне використання географічних зазначень особами, які не мають 

дозволу на таке використання, завдає шкоди споживачеві і законним виробникам. 

У правових системах країн Європи регулюванню суспільних відносин у сфері 

інтелектуальної власності на географічне зазначення приділяється значна увага.  

Отже, у Франції досить давно були відомі випадки цілеспрямованого 

використання географічних назв для індивідуалізації продукції, що зберегли 

популярність до наших днів. Найбільш популярні проявили себе через сільське 

господарство, що складало основу політичної могутності і багатства Франції, і, 
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зокрема, зв’язані з виноградниками долини Луари, Бордо, Бургундії. Наприклад, 

вино з Бордо і в даний час користується світовою популярністю.  

До об’єктів права інтелектуальної власності на географічні зазначення у 

Франції, згідно законодавства відносять такі об’єкти, а саме: 

 «зазначення походження» (designation of origin) – найменування 

регіону, певного місця або, у виняткових випадках, країни, що використовується 

для індивідуалізації товару або продукту харчування, що походить з території 

даного регіону, місцевості або країни, якість і характеристики якого виключно або 

головним чином пов’язані з географічним середовищем даної території, місцевими 

традиціями, природними і людськими факторами. Виробництво, обробка та 

підготовка такого продукту здійснюється в межах території певного географічного 

об’єкта [140]; 

 «найменування походження» (аppellation of origin) – це особливий вид 

географічного зазначення, використовується для позначення товару, особливі 

властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для 

даного географічного об’єкта природними умовами, в яких виробляються такі 

товари. Концепція географічного зазначення є ширшою, ніж найменування місця 

походження [140]; 

 «географічне зазначення» (geographical indication) – найменування 

регіону, певного місця або, у виняткових випадках, країни, що використовується 

для індивідуалізації товару або продукту харчування, що походить з території 

даного регіону, певної місцевості або країни, певна якість, репутація або інші 

характеристики якого обумовлені місцем його географічного походження, 

виробництво та/або обробка та підготовка продукту здійснюється в межах території 

певного географічного об’єкта [140; 188]. При визначенні вказаного об’єкта 

достатньо визначити популярність на місцевому рівні. Таким чином підприємство 

може не допустити і інших осіб до застосування цього зазначення, але кожне 

підприємство, розташоване в районі, якого стосується географічне зазначення, має 

право використовувати це зазначення для товарів, які походять із зазначеного 

району [56]. Разом із тим, право використовувати зазначення географічного 
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спрямування до виробу може бути обмежене у постановах адміністративного 

характеру, що регулюють використання найменувань місць походження. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» [98] об’єкти прав інтелектуальної власності на географічне зазначення 

поділяються на просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначення 

походження товару, яке, в свою чергу, включає об’єкти: а) назву місця походження; 

б)географічне зазначення походження товару. Спільною рисою між об’єктами 

вказаних зазначень є походження товарів, їх властивості і якість, що 

обумовлюються місцем їх виробництва або виготовлення. В цьому плані, вони є 

унікальними, тому, що не можуть бути видобуті в іншій місцевості. Тому, варто 

сказати, що національне законодавство має норми, які властиві країнам 

європейського континенту, що створює сприятливі умови для подальшої інтеграції 

України до ЄС.  

До моменту розробки Кодексу промислової власності Італії нормативно-

правову базу у сфері промислової власності загалом та в питаннях географічного 

зазначення зокрема утворювали міжнародні договори, регламенти та директиви, які 

розглядались на прикладі Франції. Тож у Кодексі промислової власності як в 

єдиному законодавчому акті, зібрані положення, що регулюють правову охорону 

географічних зазначень і найменувань місць походження. Об’єктами промислової 

власності на географічні зазначення згідно із нормативно-правовими актами 

Італійської Республіки є такі: 

 найменування місця походження «аppellation of origin» – цей об’єкт 

використовується для позначення товару, який має властивості особливого 

характеру та обумовлюється характерними для даного географічного об’єкта 

природними умовами, в яких виробляються такі товари; 

 географічне зазначення «geographical indication» – цей об’єкт 

розкривається через найменування певного місця з використанням для 

індивідуалізації продукту і походить з конкретного регіону, має ряд характеристик 

які обумовлені місцем його географічного походження, виробництво товару 

здійснюється в межах території певного географічного об’єкта [146]. Позначення 
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продукту, всі стадії виробництва якого протікають на території одного 

географічного об’єкта, що забезпечує товару особливі характеристики: від 

вирощування до переробки та виготовлення кінцевого продукту. Наприклад, під 

знаком PDO охороняється сир Parmigiano Reggiano в Італії [190]. Варто зазначити, 

що правовідносини пов’язані із цими об’єктами, раніше регулювались 

положеннями Цивільного кодексу [144], що стосуються недобросовісної 

конкуренції. 

Проведений аналіз законодавства в окремих країнах європейського 

континенту свідчить про те, що в їх законодавствах містяться ефективні правові 

норми, що встановлюють охорону, спрямовану на об’єкти інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. При запозиченні міжнародного досвіду в даній 

сфері в національне законодавство зміни правового характеру сприятимуть 

підвищенню рівня захищеності об’єктів промислової власності у нашій державі, а 

також наближенню норм українського законодавства до світових стандартів. Отже, 

в підсумку зазначимо, що міжнародним і національним законодавством 

представлених країн встановлені основні правові засади у сфері промислової 

власності в напрямі географічних зазначень. Згідно проведеного дослідження та 

аналізу законодавства, можна говорити, про узгодженість більшості правових актів, 

спробу забезпечити єдиний правовий режим функціонування як суб’єктів, так і 

об’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення в межах 

охорони товарів і послуг в країнах світу.  

 

2.2 Суб’єкти права інтелектуальної власності на географічні зазначення 

в Україні, Франції та Італії 

 

В Україні, в умовах глибокої економічної кризи зростає конкурентна 

боротьба на ринку товарів та послуг. У зв’язку з цим, суб’єкти господарювання 

вдаються до низки заходів та засобів щодо покращення реалізації їх продукції, 

направлених на пересічних споживачів. Виробники, з метою виділення своїх 

товарів з-поміж аналогічних за родом, видом або типом часто застосовують 
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різноманітні методи їх індивідуалізації. До таких, зокрема, належить «географічне 

зазначення походження товару», як один з найпоширеніших. Такий засіб 

індивідуалізації направлений на підкреслення певних особливостей продукції, які 

обумовлені місцевістю де цю продукцію виготовляють. Дослідження питань, 

пов’язаних з даним підінститутом права інтелектуальної власності завжди було та 

залишається актуальним. Проте, вкрай важливим є дослідження суб’єктного кола 

права інтелектуальної власності на географічні зазначення, оскільки дані учасники є 

не зовсім тотожними загальним учасникам цивільно-правових відносин інституту 

інтелектуальної власності. Дослідження суб’єктів права інтелектуальної власності є 

необхідним, оскільки вузький перелік даних учасників цивільних правовідносин, 

який визначено законодавством не відображає реалії сьогодення та потребує 

удосконалення. Аналіз запропонованих класифікацій надасть змогу створити чітке 

уявлення про суб’єктів, зокрема, про критерії їх виділення, а також про права та 

обов’язки кожного з досліджених набувачів цього права. 

Для того, щоб перейти безпосередньо до аналізу класифікацій суб’єктів, які 

мають право на географічне зазначення виробленої ними продукції, необхідно 

вказати на законодавче закріплення переліку суб’єктів права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення походження товарів. 

Згідно зі ст. 502 Цивільного кодексу України, до суб’єктів права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення належать: 

 виробники товарів; 

 асоціації споживачів; 

 інші особи, визначені законом [125]. 

Як можна побачити з вищенаведеного переліку, то законодавець не повною 

мірою відобразив коло суб’єктів. Законодавець закріпив лише деяких суб’єктів 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення та не включив державні 

органи у даний перелік. До того ж, запропонована класифікація не містить у собі 

системності та згрупованості, що свідчить про деякий дисбаланс у нормативно-

правовому регулюванні даного субінституту. Як зазначає О. О. Ковальчук, поняття 

суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що міститься у 



 71 

ЦК України, є звуженим, оскільки включає лише похідних суб’єктів: осіб, які мають 

право на використання та захист географічного зазначення, та не включає державу 

як суб’єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення, який 

наділений повноваженням щодо розпорядження географічними зазначеннями 

шляхом видачі дозволів на його використання [52, с. 153–154]. На думку 

О. О. Ковальчук, держава є пасивним суб'єктом права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення, яка має повноваження щодо розпорядження та 

використання географічного зазначення, але не може самостійно ініціювати 

реалізацію своїх повноважень [51, с. 103–104].  

Перелік суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

дещо краще відображено у Законі України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів». У частині 1 ст. 9 зазначеного Закону проголошується, що 

право на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару мають:  

 особа чи група осіб, які в заявленому географічному місці виробляють 

товар, особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого 

пов'язані з цим географічним місцем;  

 асоціації споживачів;  

 установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи 

вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних 

місць [98]. 

Таким чином, український законодавець у профільному Законі щодо охорони 

даного підінституту певним чином розширив та деталізував класифікацію суб’єктів 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Так, право 

використовувати географічне зазначення та бути товаровиробником може належати 

як юридичним, так і фізичним особам, незалежно від їх громадянства і національної 

приналежності [44, с. 43]. 

Як визначає О. О. Тверезенко, положення законодавства, яке встановлює 

перелік суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення не 

відповідає Регламенту Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 р. про захист географічних 

зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та 
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продовольчих товарів [116]. Статтею 5 зазначеного Регламенту встановлюється, що 

заявку на реєстрацію географічного зазначення має право подавати тільки група або 

за певних умов фізична чи юридична особа [116]. Причому, як зазначає 

О. О. Тверезенко, у Регламенті термін «група» означає будь-яку асоціацію, 

незалежно від її юридичної форми або її складу, виробників та/або переробників, 

що працюють з цим сільськогосподарським продуктом або продовольчим товаром. 

У групі можуть брати участь інші зацікавлені сторони. Група або фізична чи 

юридична особа може подавати заявку на реєстрацію тільки на 

сільськогосподарські продукти або продовольчі товари, які вона виробляє або 

отримує [116]. Наведені суб’єкти права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення мають відповідати єдиній вимозі – виробляти або перероблювати 

продукцію, на яку вони мають право на географічне зазначення.  

Отже, виходячи з вищенаведеного можна зрозуміти, що нормативно-правові 

акти у цій сфері не є досконалими та входять у певну суперечність між собою. 

Тому, варто проаналізувати позиції авторів-цивілістів щодо визначення класифікації 

суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення та, враховуючи 

їх встановити власну класифікацію, яка буде охоплювати всіх суб’єктів даного 

права. 

Класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення за О. О. Очеретною відповідає наведеній законодавцем у та виглядає 

наступним чином: 

 особи, які в заявленому географічному місці виробляють товар, 

особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики якого 

пов’язані з цим місцем;  

 асоціації споживачів;  

 установи, що мають безпосереднє відношення до вироблення чи 

вивчення відповідних продуктів, виробів, технологічних процесів або географічних 

місць [80, с. 251].  

Аналізуючи наведену класифікацію, варто зазначити, що О. О. Очеретна 

сформулювала її виходячи із позицій законодавця. Проте, науковець керувалася 
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саме зазначеним Законом, оскільки в ньому детальніше сформоване коло суб’єктів. 

Особливу увагу варто приділити останній зазначеній групі суб’єктів – установам, 

що мають безпосереднє відношення до вироблення чи вивчення відповідних 

об’єктів права на географічне зазначення. Такі суб’єкти мають істотний вплив на 

цивільно-правові відносини у цій галузі, оскільки встановлюють дійсне походження 

певної конкретно-визначеної продукції та право на географічне зазначення 

останньої. Варто зауважити, що дана класифікація є більш ширшою ніж закріплена 

на законодавчому рівні у Цивільному кодексі України. Однак, не можна вважати 

доречним такий перелік суб’єктів, який був запропонований законодавцем, та 

відображений О. О. Очеретною, так як в ньому відсутній один з найважливіших 

суб’єктів – держава, а установи, які виділяє науковець не визначені як «державні», 

хоча вони безперечно входять до системи органів державної влади, оскільки 

здійснюють процес видачі ліцензій на географічне зазначення продукції. Дана 

класифікація є недоцільною, тому що вона фактично в точності повторює 

недосконалий перелік суб’єктів, встановлений в законі. 

Переходячи до наступної класифікації, варто зауважити, що вона 

запропонована російським науковцем, який сформулював її, виходячи з 

національного законодавства Російської Федерації. Так, О. О. Рузакова виділяє 

також три групи суб’єктів, якими є: 

 юридичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю; 

 фізичні особи-підприємці; 

 фізичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю, однак 

виробляють відповідний товар [110, с. 154]. 

Таким чином, О. О. Рузакова пропонує широку класифікацію, яка охоплює 

значні групи суб’єктів. Як можна побачити з наведеного, до суб’єктів, які мають 

право інтелектуальної власності на географічні зазначення віднесено юридичних 

осіб, що здійснюють свою діяльність з метою отримання прибутку, фізичних осіб, 

які також виготовляють продукцію і є суб’єктами господарської діяльності, яка 

направлена на отримання прибутку, а також фізичні особи, що виробляють 

продукцію без отримання прибутку. Щодо останньої групи суб’єктів, то вважаємо 
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дане визначення О. О. Рузакової доречним, оскільки деякі особи виготовляють 

продукцію не з метою отримання прибутку, а задля задоволення інших потреб, 

наприклад в благодійних цілях. У цьому випадку, географічне зазначення даної 

продукції, що виготовляється на благодійність несе виключно інформативний 

характер та здійснюється для ознайомлення осіб з країною-походження товару. 

Російський науковець, В. Г. Москальов визначає, що право на користування 

географічним зазначенням може належати як юридичним, так і фізичним особам, 

незалежно від їх громадянства і національної приналежності. Єдиною умовою, за 

В. Г. Москальовим має бути їх місцезнаходження в країні, населеному пункті, 

місцевості чи іншому географічному об’єкті, назва яких використовується в 

географічному зазначенні [74, с. 235]. Таким чином, автор виділяє наступних 

суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення: 

 юридичні особи як комерційні, так і некомерційні, місцезнаходження 

яких відповідає географічному зазначенню; 

 фізичні особи, незалежно від громадянства та національної 

приналежності, місцезнаходження яких відповідає географічному зазначенню [74, 

с. 235]. 

Необхідно зазначити, що така групофікація суб’єктів досліджуваного права 

інтелектуальної власності охоплює широке коло суб’єктів і, хоча конкретно не 

визначає суб’єктів даних цивільних правовідносин, однак достатньо чітко визначає 

їх правосуб’єктність. Мається на увазі, що для того щоб набути право на 

географічне зазначення необхідною умовою є місцезнаходження суб’єкта. 

У цілому, така класифікація має місце бути та варта того, щоб її було враховано при 

формуванні власної системи суб’єктів права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. Необхідно зауважити, що В. Г. Москальов також не виділяв 

ні державу загалом, ні окремі державні органи в якості суб’єктів досліджуваного 

права, хоча вони безпосередньо виступають стороною даних цивільно-правових 

відносин, оскільки забезпечують надання суб’єктам права на географічне 

зазначення та захищають це право.  
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Наступною класифікацією є, запропонована Ю. Т. Гульбіним, який, як і 

попередній науковець, належить до російських цивілістів і визначає суб’єктний 

склад права на географічне зазначення, виходячи із законодавства Російської 

Федерації. Проте, надана ним класифікація має універсальний характер і, в 

принципі, може співпадати із нормами національного законодавства України. Варто 

зазначити, що нижченаведена класифікація має спільні риси з попередньо 

досліджуваною, яка була запропонована В. Г. Москальовим. 

Отже, Ю. Т. Гульбін виділяє наступних суб’єктів права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення: 

 юридичні особи як комерційні, так і некомерційні; 

 дієздатні фізичні особи, з громадянством, іноземним громадянством 

або апатриди, які зареєстровані в якості індивідуальних підприємців [21, с. 43, 46]. 

Необхідно вказати на те, що дана класифікація є більш деталізованою, в 

порівнянні із запропонованою В. Г. Москальовим. Очевидно, що Ю. Т. Гульбін, як і 

В. Г. Москальов виділяє дві групи суб’єктів права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення, якими є юридичні особи та фізичні особи. Однак, з приводу 

другої групи суб’єктів, а саме фізичних осіб, то науковець конкретизує їх і 

встановлює необхідні умови – наявність повної дієздатності та зайняття 

господарською діяльністю. Варто зауважити, що українським законодавством не 

передбачено обмеження набуття права інтелектуальної власності особами з 

обмеженою дієздатністю та недієздатними особами. 

Таким чином, враховуючи наведені позиції авторів, щодо класифікації і 

групофікації суб’єктного складу права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення та, беручи до уваги норми цивільного законодавства щодо даних 

цивільно-правових відносин пропонуємо власну класифікацію суб’єктів права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення: 

 юридичні особи – виробники: 

- комерційні; 

- некомерційні; 

 фізичні особи виробники: 



 76 

- з метою отримання прибутку; 

- без отримання прибутку (благодійність тощо); 

 органи державної влади: 

- органи, що здійснюють державну реєстрацію права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення (нині – МЕРТ України);  

- органи, що здійснюють захист права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення (судові органи, АМК України). 

Тобто, таким чином, дана класифікація охоплює практично усе коло 

суб’єктів, які залучаються в цивільні правовідносини у сфері права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення і не суперечить нормам Цивільного кодексу 

України, Господарського кодексу України та іншим нормативно-правовим актам у 

даній сфері. 

Враховуючи вищенаведений перелік суб’єктів, постає необхідність у 

проведенні всебічного аналізу кожної з зазначених груп, з метою визначення їх прав 

та обов’язків у сфері права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

Отже, переходячи безпосередньо до дослідження першої групи суб’єктів – 

юридичних осіб-виробників, варто зазначити, що у ст. 502 Цивільного кодексу 

визначено, що суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення є виробники товарів і жодних обмежень щодо форми суб’єкта 

господарювання, мети його діяльності тощо не встановлено [125]. А у ст. 160 

Господарського кодексу України проголошено, що право на використання 

географічного зазначення мають лише суб’єкти господарювання, які виробляють 

товари (надають послуги), щодо яких здійснено державну реєстрацію відповідного 

географічного зазначення [19]. Таким чином, існує одна вимога щодо набуття 

статусу суб’єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення – 

обов’язкове вироблення продукції, на яку встановлюється географічне зазначення. 

Дана група суб’єктів посідає важливе місце, оскільки це є основне коло учасників 

даних цивільних правовідносин. О. О. Ковальчук наголошує на тому, що 

товаровиробниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, як українські, 

так і іноземні [52, с. 155]. 
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Переходячи безпосередньо до змісту правового статусу зазначеного кола 

суб’єктів, необхідно зазначити, що вони визначаються ст. 503 Цивільного кодексу 

України [125] та ст. 17 і 18 Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» [98], а також ст. 160 Господарського кодексу 

України [19].Однак, необхідно вказати на те, що у ст. 503 Цивільного кодексу 

України зазначено, що перелік прав цих суб’єктів не є вичерпним та права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належать окремим 

суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення, 

встановлюються законом. Тобто, фактично, виходячи із норм цивільного 

законодавства дані суб’єкти мають й інші права, визначені Цивільним кодексом 

України. Зокрема, до прав зазначених суб’єктів належать: 

 право на визнання позначення товару (послуги) географічним 

зазначенням; 

 використовувати зареєстроване кваліфіковане зазначення походження 

товару;  

 право на застосування географічного зазначення на товарах, для яких 

зареєстровано це географічне зазначення, а також на упаковці;  

 право на застосування в рекламі, проспектах, рахунках, друкованих 

виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо; 

 право використовувати свою торговельну марку поряд з географічним 

зазначенням товару виробника не інакше як на підставі договору; 

 право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, у тому числі забороняти таке використання; 

 вимагати від осіб, що порушили його права, припинення цих порушень 

і відшкодування матеріальної та моральної шкоди у встановленому законом 

порядку [19; 125; 98]. 

Отже, таким чином, зазначені суб’єкти права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення володіють достатньо широким спектром прав у даній сфері. 

Переходячи до обов’язків вказаних суб’єктів, то до них відносять: 
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 бути виробником продукції, на яку поширюється право на географічне 

зазначення; 

 забезпечувати відповідність якості, особливих властивостей та 

характеристик товару, що виробляється, їх опису в Реєстрі; 

 не видавати ліцензію на використання кваліфікованого зазначення 

походження товару;  

 забороняти (перешкоджати) спеціально уповноваженим органам 

здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих властивостей та інших 

характеристик, на підставі яких зареєстровано кваліфіковане зазначення 

походження товару та/або право на його використання; 

 вироби іноземного походження або у встановлених законодавством 

випадках їх упаковка, а також вироби вітчизняного виробництва чи їх упаковка, 

призначені для експорту, повинні містити інформацію про країну їх походження; 

 інформація про країну походження має знаходитися у доступному 

місці виробу (упаковки) та нанесена у спосіб, що відповідає встановленим вимогам; 

 не використовувати суб'єктами господарювання напису (клейма) 

«виготовлено в Україні» або аналогічного за змістом щодо товарів, які мають 

іноземне походження [125; 19]. 

Таким чином, юридичні особи-виробники продукції, на яку поширюється 

правомочність щодо географічного зазначення мають права і відповідні обов’язки у 

цій сфері, які визначають їх правовий статус. Варто зазначити, що, оскільки дані 

суб’єкти є похідними щодо права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення, то доречно було б надавати їм також інші права у сфері інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. 

Переходячи до фізичних осіб-виробників, то їм надається ширше коло прав, 

оскільки вони можуть бути і первинними суб’єктами права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення – тобто творцями.  

Згідно з чинним цивільно-правовим законодавством, фізичним особам 

надаються такі права: 
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 право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, 

винахідником тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 

 право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права 

інтелектуальної власності; 

 право на визнання позначення товару (послуги) географічним 

зазначенням; 

 право на використання географічного зазначення; 

 право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, у тому числі забороняти таке використання; 

 право на застосування його на товарах, для яких зареєстровано це 

географічне зазначення, а також на упаковці;  

 право на застосування географічного зазначення в рекламі, проспектах, 

рахунках, друкованих виданнях, офіційних бланках, вивісках тощо; 

 право використовувати свою торговельну марку поряд з географічним 

зазначенням товару виробника не інакше як на підставі договору; 

 інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом [19; 125; 98]. 

Франція являється однією із провідних країн, в якій законодавство у сфері 

прав інтелектуальної власності на географічне зазначення було прийнято на початку 

ХХ ст., що дозволило накопичити великий досвід у даній області не тільки на 

внутрішньому, але й на міжнародному рівні. Питання про географічні зазначення 

розкритті в Законі № 91-7 від 04 січня 1991 р. «Про товарні знаки і знаки 

обслуговування» [187] та Кодексом інтелектуальної власності Франції від 01 червня 

1992 р. [140]. 

Суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення у 

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

приватні); 2) асоціації споживачів. Тож, виробники вина, які є суб’єктами даних 

зазначень у Франції та їх права охороняються в державах – учасницях Лісабонської 

угоди про охорону найменувань місць походження та їх міжнародну реєстрацію, є 
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«Bordeaux» («Бордо») відносно вина, виробленого в місцевості Бордо, Франція 

(реєстрація № 80). Постановою ЄС № 2081/1992 передбачається два види 

географічних зазначень: охоронювані зазначення походження (PDO – protected 

designations of origin) та охоронювані географічні зазначення (PGI – protected 

geographical indications). PDO і PGI помітні за ступенем обумовленості 

характеристик продукту особливостями географічного середовища певного 

географічного об’єкта і прихильності до нього процесу виробництва продукту. Їх 

реєстрацію здійснює Комісія ЄС, розташована в Брюсселі. Реєстрація доступна не 

тільки для виробників країн ЄС, але й інших країн також. Зареєстровані позначення 

публікуються в Офіційному виданні ЄС (ст. 7 Постанови ЄС № 2081/1992). 

Відзначено, що метою Постанови ЄС № 2081/92 було гармонізувати підхід країн 

Європейського Союзу до охорони географічних зазначень походження товарів і 

найменувань місць походження, насамперед у частині, що стосується 

сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів, а також захистити від 

імітації вказаних зазначень, які створили відому та специфічну репутацію, а також 

створити споживачу всі умови для отримання прозорої інформації про товар. 

Позначення продукту, всі стадії виробництва якого протікають на території 

одного географічного об'єкта, забезпечує товару особливі характеристики: від 

вирощування до переробки та виготовлення кінцевого продукту. Наприклад, під 

знаком PDO охороняються ефірні масла Huile Essentiellede (Франція) та ін. [82]. 

В Європейському Союзі, як і в багатьох країнах, обов’язки по проведенню 

експертизи заявок на надання охорони в якості PDO і PGI, організації проведення 

випробувань покладені на країни-учасниці ЄС і Комісію ЄС у відповідності до цієї 

постанови.  

Позначення використовується на товарах, особливі властивості яких 

обумовлено в значній мірі природними умовами місця походження товарів, але не 

всі стадії виробництва реалізуються на території вказаного географічного об’єкта. 

Приклади зареєстрованих PGI: паста Ravioledu Dauphine (Франція) [148]. Іншим 

зразком PGI є: пиво Scottish beef (Велика Британія) [170, с. 1125]. 
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Відповідно до законодавства Франції, охороні в якості найменувань місць 

походження товарів підлягають позначення, супроводжуючі горілки, вина, сири і 

деякі сільськогосподарські продукти, наприклад, оливкове масло і м’ясні продукти. 

Визнання найменування географічного об’єкта як найменування місця походження 

товару дозволяє підняти вартість товару приблизно на 30 % і збільшити число 

робочих місць на відповідних виробництвах. Слід зазначити, що система ЄС 

PDO/PGI має схожість з такими системами як, наприклад, d’Origine Contrôlée 

(AOC), використовувана у Франції [192]. Тож має місце одночасно діяти система 

ЄС PDO/PGI і система, використовувана в конкретній країні, наприклад, це 

відноситься до найменувань вин, сирів, які походять з території Франції – для них 

діють як PDO, так і AOC.  

В Італії сфера інтелектуальної власності регулюється: Конституцією 

Республіки [57, с. 327], Цивільним кодексом, Кодексом промислової 

власності [146], а питання географічних зазначень регулюється також Законом 

№ 169 від 05 лютого 1992 р. [181]. Правове регулювання відносин, пов’язаних з 

географічними зазначенням на рівні національного законодавства Італії має різні 

підходи як у відношенні системи джерел права, так і в механізмі надання правової 

охорони, включаючи органи, які є компетентними приймати відповідні рішення. 

Доцільно вказати суб’єктів географічних зазначень в Італії: а) юридичні 

особи; та б) без утворення юридичної особи також можуть бути суб’єктами права на 

географічне зазначення. Цим суб’єктам властивий людський чинник у формуванні 

певних категорій товарів, які мають своє специфічне зазначення географічного 

спрямування, під яким розуміється майстерність, досвід, традиції людей, які можуть 

бути суб’єктами права на результат їх діяльності, як із застосуванням юридичної 

особи так і без його застосування [146]. Вказані суб’єкти можуть виконувати роботи 

або виготовляти товар, належної якості, що проявляється через територіальний 

аспект тільки у встановленому законом порядку. 

Тому, на основі проведеного аналізу, можна дійти висновку, що на теренах 

представленої країни в найбільшій мірі регулює питання географічних зазначень, 

саме Кодекс промислової власності, який є комплексним законом, який забезпечує 
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цивільно-правовий порядок регулювання всіх питань у сфері інтелектуальної 

власності. Звичайно, даний досвід у напрямі права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення для України буде корисним, а саме в тому, що при 

розроблені схожого Кодексу, в якому буде об’єднано положення, які містились у 

численних нормативно-правових актах, підвищить правову визначеність, 

забезпечить простоту розуміння та застосування норм, які регулюють 

правовідносини в сфері правової охорони й захисту прав промислової власності 

загалом та в напрямку географічних зазначень зокрема.  

Якщо порівнювати особливості географічного зазначення походження 

товарів у законодавстві та доктрині Франції та Італії і України, то у перших двох 

держав 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, які випливають із 

особливостей розміщення потужностей виробництва, що впливають на особливі 

якості та характеристики товару з огляду на їх виготовлення в певній місцевості. 

Тому у переважній більшості випадків основним бенефіціаром від захисту 

географічних зазначень та їх перетворення на об’єкти інтелектуальної власності є 

уся територіальна громада чи їх сукупність, у межах якої працюють 

товаровиробники, що виробляють ту чи іншу продукцію. При цьому, зазвичай 

перелік таких товаровиробників може бути доповнений новими виробниками, 

виробництво та продукція яких відповідатиме вимогам щодо конкретного товару, 

географічне зазначення щодо яких захищається.  

З огляду на наведене, хоч і право на використання географічного зазначення 

вважається правом інтелектуальної власності, однак воно в Італії та Франції 

зазвичай не трактується як виключне право товаровиробників, тобто у переважній 

більшості випадків, на відміну від торгових марок, у тому числі підінституту 

колективної торгової марки, право на географічне зазначення спрямоване на 

забезпечення належної якості продукції та відповідної чесної проінформованості 

споживачів про походження того чи іншого продукту, зокрема із захищеним 

позначенням походження товару, а не на заборону виходу на ринок нових 
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товаровиробників, які у тій же місцевості виробляють такий же продукт із 

забезпечення його якості та особливих характеристик, що випливають із 

об’єктивних умов, що наявні у відповідній місцевості. Таким чином суб’єкти права 

на географічне зазначення не завжди конкретно визначені. Наприклад, при 

декретній системі захисту, що існує у Франції та Італії в основному охорона 

захищених географічних зазначень походжень товару надається шляхом 

визначення територіальних меж, на яких товар, що захищається, повинен бути 

виробленим та його особливі характеристики. Натомість згідно із законодавством 

України захист географічного зазначення здійснюється шляхом реєстрації даного 

права за конкретним товаровиробником – суб’єктом господарювання. І хоча у 

подальшому право на використання географічного зазначення може бути визнано і 

за іншими конкретними особами, однак у більшій мірі така реєстрація надає 

повноваження правовласнику забороняти використовувати кваліфіковане 

географічне зазначення іншими особами [47, с. 89].  

Наведені особливості й різниця у підходах до захисту кваліфікованих 

географічних зазначень, й самої суті досліджуваного підінституту права 

інтелектуальної власності, зумовлює суттєві відмінності в сукупності суб’єктивних 

прав та обов’язків правовласників за законодавством Франції та Італії у порівнянні 

із відповідним законодавством України. Та й сам суб’єктний склад буде 

відрізнятись, адже за законодавством наведених держав, суб’єктом прав на 

географічне зазначення як інтелектуальної власності буде не один чи декілька 

товаровиробників, за якими це право закріплене, а саме ті особи, що здійснюють 

виробництво товарів на відповідній місцевості відповідної якості. Крім цього, не 

менш важлива роль приділена організаціям споживачів у контексті реалізації 

правомочностей у сфері географічного зазначення, адже саме право останніх 

захищається від недобросовісного використання географічних зазначень 

товаровиробниками, які вводять в оману щодо місця походження товару, або ж його 

якісних характеристик. 

У Франції, географічне зазначення та відповідні права у наведеній сфері 

можуть бути визначеними крізь призму загального та спеціального правового 
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регулювання. Так, відповідно до положень ст. L441-2, Комерційного кодексу 

Франції, товаровиробник чи постачальник повинні належним чином зазначати 

країну походження товару, зокрема з використанням розміру й шрифту, який 

використовується для позначення ціни. Така вказівка повинна бути здійснена 

належним чином, так щоб не вводити споживачів чи будь-яких інших осіб в оману 

щодо країни й місця походження товару [147]. Це ж стосується і належного 

маркування адрес потужностей виробництва та місцезнаходження виробника на 

етикетці продукції. Таким чином, основним обов’язком виробників й 

постачальників товару є правдиве відображення даних щодо місця походження 

товару. Припинити незаконні дії у сфері географічного зазначення мають як суб’єкт 

права на географічне зазначення, асоціації із захисту прав споживачів, так і інші 

особи шляхом звернення до компетентних державних органів чи безпосередньо до 

суду. При цьому, за порушення законодавства з приводу правдивого зазначення 

місця походження товару, встановлена юридична відповідальність, до якої може 

бути притягнуто недобросовісного товаровиробника компетентними органами 

Франції.  

Однак більш проблемним є питання визначення відповідних прав у сфері, 

коли маркування на етикетці містить відповідну інформацію про місце виробництва 

й походження товару, однак реклама, назва чи інший елемент демонстрації товару, 

який у більшій мірі візуально сприймається споживачем, ніж інформація на 

етикетці, містить пряме чи опосередковане відсилання до місцевості, яке може 

справити хибне враження у споживача або щодо якості товару, або щодо його 

справжнього місця виробництва чи походження. З цією метою у ст. L721-1 Кодексу 

інтелектуальної власності Франції встановлюється інститут захищеного 

географічного зазначення як об’єкта права інтелектуальної власності. Останній є 

правом на використання позначення місця походження товару, яке визначає 

особливі характеристики товару, які випливають із природних чи антропогенних 

факторів, або їх поєднання, та характеризують якість такого товару [169]. По суті, в 

даній сфері основним правом на використання такого географічного зазначення є 

право на можливість використання тієї чи іншої продукції. Натомість 
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кореспондуючим обов’язком є обов’язок дотримуватися основних вимог щодо 

якості й технологій виробництва тих товарів, які позначаються відповідним 

географічним зазначенням, яке підлягає захисту. При цьому, у такому разі 

відображається подвійна природа суб’єктивних прав у сфері географічних 

зазначень – як прав, що випливають із інституту інтелектуальної власності, та прав і 

обов’язків у сфері захисту прав споживачів. 

Більш детально права й обов’язки у сфері географічного зазначення та й сам 

даний підінститут прав інтелектуальної власності врегульовані у Кодексі споживача 

Франції. Стаття L115-1 встановлює передумови для визнання географічного 

зазначення об’єктом права інтелектуальної власності, що були наведені вище та 

пов’язані з природними та антропогенними факторами, або їх поєднанням. 

Відповідно до ст. L115-2–L115-7 Кодексу споживача Франції для географічних 

зазначень може бути встановлена особлива процедура адміністративного захисту, а 

ст. L115-8–L115-15 Кодексу встановлюють особливості судового захисту прав на 

географічні зазначення й відповідних повноважень їх суб’єктів [150]. Таким чином, 

суб’єкти прав на географічне зазначення Франції мають право на захист можливості 

використання захищеного географічного зазначення, яке вони виробляють, 

клопотати про адміністративний захист таких товарів, зокрема шляхом 

встановлення особливих вимог до якості таких продуктів адміністративним 

органом, право на судовий захист, у тому числі від обмеження права на географічне 

зазначення свого товару з необґрунтованих підстав державними органами. Наведені 

права суб’єкти можуть реалізувати як в адміністративному, так і в судовому 

порядку. При цьому, слід підкреслити, що відповідні права належать як асоціаціям 

виробників, так і асоціаціям споживачів, яких можна назвати поряд з виробниками 

продукції із захищеним географічним зазначенням, основними бенефіціарами 

відповідної системи захисту географічних зазначень.  

Підсумовуючи, суб’єктивні права суб’єктів географічного зазначення з 

приводу його захисту, можуть бути реалізовані у таких напрямах як: захист свого 

права на географічне зазначення від необґрунтованих обмежень на користь інших 

товаровиробників (узурпації права); захист від недобросовісного використання 
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географічного зазначення товаровиробниками, що не мають на це право; захист від 

позначення захищеним географічним зазначенням товарів неналежної якості. Усі ці 

напрями захисту спрямовані на реалізацію права промислової інтелектуальної 

власності на географічне зазначення, адже усуває знецінення якісних характеристик 

товару з певної місцевості із відповідною назвою. З наведеного випливає і основний 

юридичний обов’язок товаровиробників за законодавством Франції – позначати 

географічним зазначенням виключно товар, який вироблений у належній 

місцевості, дотримуватися вимог щодо якості та технології виробництва товару, які 

забезпечують відповідні характеристики продукції, які стали передумовою для 

захисту географічного зазначення, яке нею позначається.  

Також у законодавстві Франції встановлені вимоги щодо сертифікації 

продукції на відповідність якості, зокрема тієї, яка захищена географічним 

зазначенням. При цьому, відповідна сертифікація може бути доручена недержавним 

асоціаціям виробників чи споживачів, за умови, що відповідні організації 

гарантуватимуть відповідність сертифікованої продукції якості, що вимагають. Із 

відповідною сертифікацією пов’язані права використовувати для маркування 

продукції спеціальні стандартизовані позначення, наприклад «фермерське 

виробництво, вільне пересування» та інші [143]. Відповідні зазначення мають право 

використовувати суб’єкти прав на географічне зазначення, якщо технологія 

виробництва, що є передумовою для використання географічних зазначень, 

включає вимоги, які ставляться до відповідної сертифікованої продукції. Таким 

чином, право на використання спеціальних маркувань, не пов’язаних з 

географічним зазначенням, однак таких що вказують на певну якість продукції є 

додатковим супровідним правом правоволодільців тих чи інших географічних 

зазначень.  

Таким чином, в основному право на географічне зазначення спрямоване на 

збереження якості продукції, що виробляється на відповідній території та її ділової 

репутації, а не на обмеження й заборону появи нових товаровиробників такої ж 

продукції у регіоні виробництва. Таким чином, у даному випадку захисту підлягає 

зокрема й колективна ділова репутація товаровиробників, яку можна віднести до 
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невід’ємного елементу сукупності прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення.  

Наближений підхід щодо правового регулювання питання географічних 

зазначень та їх захисту як особливого об’єкту інтелектуальної власності 

встановлений у законодавстві Італії. У статті 27 Кодексу Споживача Італії 

заборонено використання будь-якої реклами, маркування, тощо, яке порушуватиме 

охоронювані законодавством географічні зазначення [145]. При цьому, таке 

порушення може бути як пряме так і опосередковане, наприклад, вказівка на 

територію виробництва товару може створювати хибне уявлення споживачів щодо 

його якості. У такому разі ключовим обов’язком кожного учасника комерційних 

відносин є невикористання географічних позначень, які вводять в оману споживачів 

не лише щодо місця виробництва такого товару, але й щодо його автентичності чи 

якості. При цьому, з огляду на те, що таке право нерозривно пов’язане із правами 

споживачів, будь-яка особа може зажадати від державних органів притягнення до 

відповідальності та припинення дій виробників та постачальників продукції, які 

порушують вимоги щодо захисту географічних зазначень. Це забезпечується 

системою адміністративної й кримінальної відповідальності за порушення 

відповідних законодавчих вимог.  

У випадку ж бездіяльності державних органів, правоволоділець, яким 

зазвичай є виробник географічного зазначення, чи їх сукупність, або ж асоціації 

споживачів продукції, можуть самостійно звернутися до суду з вимогою захисту 

суб’єктивних прав на географічне зазначення. Таким чином, право на захист 

географічного зазначення є важливим незамінним складовим елементом системи 

суб’єктивних прав правоволодільців. 

Географічні зазначення як об’єкти інтелектуальної власності та реалізація 

щодо них суб’єктивних прав правоволодільців врегульовані у Кодексі 

інтелектуальної власності. Цікавим є підхід правового регулювання Італії, 

відповідно до якого адміністративне патентування чи реєстрація не встановлює 

суб’єктивних прав осіб, а лише надає їм відповідний режим адміністративного 

захисту (ч. 5 ст. 2 Кодексу). Це не виключає можливості захисту відповідних 
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суб’єктивних прав правовласниками у судовому порядку до реєстрації відповідних 

об’єктів права інтелектуальної власності, однак останній буде менш ефективним та 

більш складним, ніж захист прав на вже зареєстрований об’єкт інтелектуальної 

власності. Як визначається у ч. 4 ст. 2 Кодексу інтелектуальної власності, якщо 

вимоги законодавства дотримані, захисту підлягають зокрема географічні 

зазначення у тому числі й дизайн географічних зазначень [171]. Таким чином, 

початок захисту географічних зазначень в Італії зумовлює, по-перше, особливий 

режим захисту зі сторони адміністративних органів, по-друге, особливі суб’єктивні 

права правоволодільців, що випливають із відповідного правового режиму. 

Наприклад, таким правом може бути безпосереднє звернення до суду з приводу 

заборони використання географічного зазначення на продукції неналежної якості. 

Також доцільним прикладом буде п. «b» ч. 1 ст. 14 Кодексу промислової 

власності Італії, який забороняє реєструвати об’єкти індивідуалізації, які вводять в 

оману з приводу дійсного місця походження продукції [171]. У разі ж бездіяльності 

державних органів, правоволоділець має право вимагати припинення реєстрації та 

анулювання торгової марки, яка містить захищене географічне зазначення, а також 

подальшого вилучення продукції, яка позначена відповідною торговою маркою.  

Спеціальне правове регулювання географічних зазначень міститься у ст. 29 та 

30 Кодексу промислової власності Італії. У положеннях ст. 29 визначені самі умови 

для захисту географічного зазначення. Стаття 30 натомість встановлює основи 

правового режиму захищеного географічного зазначення, з якого випливають 

суб’єктивні права правоволодільців на географічне зазначення. Відповідно до ч. 1 

ст. 30 предметом захисту є правила добросовісної конкуренції та міжнародних норм 

щодо цього питання; права на торгові марки, що добре себе зарекомендували 

використанням географічного зазначення, зокрема графічного, з тією метою, щоб не 

вводити в оману споживачів з приводу якості й репутації товарів; правил 

демонстрації товарів та їх реклами; припинення введення в оману щодо дійсного 

походження товарів; уявлення про якісні характеристики продукції, які вироблені у 

певній місцевості та відповідним чином позначені. Важливими є положення ч. 2 

наведеної статті, відповідно до якої захист географічних зазначень не дозволяє 
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забороняти третім сторонам використовувати їх власні імена чи імена засновників, 

якщо такі імена не використовуються у спосіб, щоб ввести в оману [171]. 

Відповідно, законодавство також встановлює обмеження реалізації суб’єктивних 

прав правовласників географічних зазначень. 

Узагальнюючи положення законодавства Франції та Італії, якими 

врегульовано питання географічних зазначень, можна зазначити наступне.  

Основними суб’єктивними правами правоволодільців географічних 

зазначень є: 

- право використовувати географічне зазначення; 

- право протидіяти необґрунтованій узурпації прав на географічне 

зазначення, у тому числі шляхом вимоги про визнання права на використання 

географічного зазначення, або ж зміни умов щодо якості продукції; 

- право протидіяти незаконному використанню позначень та маркувань 

товару, що вводять в оману щодо їх дійсного місця виробництва; 

- право протидіяти незаконному використанню захищених географічних 

зазначень на товарах неналежної якості; 

- право використовувати інші пов’язані з технологією виробництва 

продукції позначення, що свідчать про її якість; 

- право участі у саморегулюючих організаціях виробників товарів з 

географічним зазначенням. 

Натомість основними суб’єктивними обов’язками у сфері географічних 

зазначень за законодавством Франції та Італії є: 

- правомірно використовувати географічне зазначення на продукції, 

зокрема щодо її вироблення у певній місцевості; 

- використовувати географічне зазначення виключно на товарах 

визначеної належної якості; 

- дотримуватися визначених технологій виробництва продукції; 

- проходити сертифікацію, яка визначена актами законодавства та/або 

актами саморегулюючих асоціацій виробників; 



 90 

- надавати доступ представникам органів державної влади чи 

саморегулюючих організацій для проведення перевірки технологій виробництва та 

якості товарів, що позначаються відповідними географічними зазначеннями.  

 

2.3 Виникнення та припинення права на використання географічного 

зазначення за законодавством України, Франції та Італії 

 

Виникнення та припинення права на використання географічного зазначення 

на продукцію як елементу її індивідуалізації є надзвичайно важливим аспектом 

правового регулювання даного субінституту, адже з цим пов’язаний момент, коли 

починається захист правовласника. Такий засіб має різні системи правової охорони 

та захисту, а також відповідно до правової природи географічного зазначення, що 

використовується на товарі, підлягає контролю з боку контролюючих органів як в 

Україні так і в інших зарубіжних державах. Для більш повного дослідження даного 

об’єкту, необхідно встановити правові підстави, з якими пов’язується момент 

виникнення та припинення права на використання географічного зазначення.  

Щодо правового регулювання підстав виникнення та припинення прав на 

використання географічного зазначення необхідно виходити з наступного. 

Географічне зазначення як субінститут та об’єкт права інтелектуальної власності 

сформувався недавно та не був широко поширеним в діловому обороті України. А в 

державах – членах ЄС, правовому захисту географічних зазначень як засобу 

індивідуалізації товару приділена значна увага. Протягом останнього десятиліття на 

рівні ЄС сформувалася загальна єдина система охорони географічних зазначень, яка 

є обов’язковою для її членів та доповнюється внутрішнім законодавством цих 

держав. Особливе місце серед правового регулювання посідає регламентація 

моменту виникнення та припинення прав на географічне зазначення, з якими 

пов’язаний початок та закінчення особливої правової охорони правомочностей 

суб’єктів права на географічне зазначення. Інтерес до охорони та захисту 

зареєстрованих географічних зазначень має не лише суто правові передумови, але й 

зумовлений економічною роллю, так як товари, які індивідуалізовані відомим 
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географічним зазначенням, виробники яких добре себе зарекомендували, є значно 

вищими в ціні та користуються підвищеним споживчим попитом. При цьому, 

найактивніше правом на географічне зазначення користуються виробники Франції 

та Італії. 

З моменту підписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС ці правила 

захисту та охорони у сфері географічного зазначення зобов’язалась виконувати і 

наша держава. Це робить порівняльно-правове дослідження моменту виникнення та 

припинення прав на використання географічного зазначення не лише цікавим з суто 

наукової точки зору, а й таким, що може мати практично-прикладне значення в 

економіці нашої держави, адже просування українських якісних продуктів на 

ринках ЄС, їх реклама та індивідуалізація, захист прав національних виробників на 

таку індивідуалізацію може принести значну вигоду у зовнішній торгівлі на ринках 

Співтовариства. Тому доцільно порівняти різницю в тому, з якими підставами 

пов’язане виникнення та припинення прав на використання географічного 

зазначення в Україні та взятих до порівняння державах.  

Дослідженню правового регулювання географічних зазначень в Україні 

приділяли увагу такі науковці як Г. О. Андрощук, М. І. Архипова, 

Ю. Л. Бошицький, О. Б. Бутнік-Сіверський, В. А. Дозорцев, О. О. Ковальчук, 

Ю. С. Мельниченко, Я. М. Шевченко та інші. Зарубіжний досвід у сфері 

використання географічних зазначень аналізували О. М. Волощенко, 

В. П. Воробйов, С. А. Горленко, О. О. Городов, В. С. Дроб’язко, Ю. М. Капіца, 

У. В. Коберник, О. О. Ковальчук, А. О. Кодинець, Ю. С. Мельниченко, В. П. Мороз, 

О. П. Орлюк, М. В. Паладій, Н. О. Саніахметова, А. Д. Святоцький, С. К. Ступак та 

інші. Праці дослідників є вагомим внеском в наукову розробку у сфері 

використання географічних зазначень, однак в умовах інтеграції ринку України з 

ринком ЄС, необхідно здійснити нове комплексне дослідження проблематики 

виникнення та припинення прав на використання географічного зазначення, з 

урахуванням позитивного досвіду держав – членів Співтовариства. Найбільш 

доцільним вбачаємо зосередити увагу на успішному досвіді Франції та Італії щодо 
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регулювання географічного зазначення крізь призму правил, які визначають 

підстави для виникнення та припинення даного права та його охорони. 

Географічне зазначення походження товару як комплексна категорія включає 

різні аспекти правового регулювання використання даного засобу індивідуалізації 

товарів. В залежності від самого географічного зазначення, його характеристик та 

регулювання, суб’єктам права на таке географічне зазначення надається відповідна 

охорона та захист, а також сукупність прав та обов’язків. Дуже важливим аспектом 

використання правомочностей власника даного об’єкту інтелектуальної власності, 

чи особи, яка використовує географічне зазначення, що не підлягає спеціальній 

правовій охороні, є момент у часі виникнення права на використання географічного 

зазначення. Саме це питання викликає багато дискусій у науковій сфері, та й спорів 

між різними суб’єктами з приводу правомірності використання географічного 

зазначення. Тому необхідно приділити окрему увагу дослідженню юридичних 

фактів, з якими в науці та практиці пов’язують момент виникнення права на 

географічне зазначення.  

Право використання географічного зазначення як засобу для індивідуалізації 

товарів та послуг чи іншого роду індивідуалізації входить в загальну систему 

цивільних прав та обов’язків юридичних та фізичних осіб. Відповідно, основа 

правового регулювання виникнення права на використання географічного 

зазначення, як одного з цивільних прав встановлена в загальних положеннях 

Цивільного кодексу України. 

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов’язки виникають 

із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що 

не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та 

обов'язки. Таким чином загальним правилом для виникнення цивільних прав та 

обов’язків є певні дії особи.  

А. О. Кодинець у своїй монографії зазначає, що досліджуючи питання 

виникнення суб’єктивних прав на засоби індивідуалізації, не можна залишити поза 

увагою розгляд основних підстав (юридичних фактів) виникнення даної категорії 

прав. У правовій науці розроблена теорія юридичного факту – обставин, з якими 
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норма права пов’язує рух правовідносин: їх виникнення, розвиток та 

припинення [55]. Враховуючи зазначену думку, та особливості права на 

використання географічного зазначення, яке за законодавством України, може бути 

простим та кваліфікованим, необхідно більш детально встановити, які ж дії чи інші 

юридичні факти можна пов’язувати з виникненням досліджуваного права. 

Очевидно, лише самі дії особи в даному випадку не є вичерпною підставою для 

виникнення відповідних прав. Сама ч. 2 даної статті ЦК України встановлює, що 

підставами для виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 1) договори та 

інші правочини; 2) створення літературних, художніх творів, винаходів та інших 

результатів інтелектуальної, творчої діяльності; 3) завдання майнової (матеріальної) 

та моральної шкоди іншій особі; 4) інші юридичні факти. У даному положенні 

законодавцем доцільно вжито формулювання «зокрема», яке вказує на 

невичерпність підстав виникнення цивільних прав та обов’язків. Усі ці дії та події 

характеризуються терміном «юридичні факти», на підставі яких змінюються, 

припиняються цивільні права та обов’язки. Наступними положеннями ч. 3, 4, 5 та 6 

ЦК України також встановлюється можливість виникнення цивільних прав та 

обов’язків безпосередньо з актів цивільного законодавства, актів органів державної 

влади та місцевого самоврядування, рішень суду, із певних юридично значимих 

подій [125]. Право на використання географічного зазначення нерозривно пов’язане 

із наявністю значної сукупності фактів. При цьому саме сукупність фактів пов’язана 

з юридичними діями суб’єктів цивільних правовідносин, актами органів державної 

влади та іншими подіями є підставою для набуття чи виникнення за конкретним 

суб’єктом права на використання географічного зазначення, а також на визначення 

рівня правової охорони чи контролю за використанням цього географічного 

зазначення. Необхідно також звернути увагу, що використання географічного 

зазначення як простого так і кваліфікованого підлягає регулюванню не лише зі 

сторони цивільного законодавства, а й регулюється іншими нормативно-правовими 

актами, наприклад нормами адміністративного права. Вся наведена сукупність 

юридичних фактів повинна бути детально розглянута.  
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Варто зазначити з приводу формулювання «набуття» та «виникнення» 

цивільних прав та обов’язків до сьогодні триває наукова дискусія, оскільки ці слова 

за етимологічним значенням відрізняються. Наприклад, А. Є. Щербатюк 

розглядаючи категорію «виникнення» та «набуття» зазначав, що хоча терміни не 

відрізняються єдністю змістовного навантаження, вони мають єдине сутнісне 

значення, яке характеризує кінцевий результат, – наявність в особи суб'єктивного 

права [131, с. 313]. Очевидно, що кінцевий результат у наведених термінів є 

однаковим, однак за суттю ці категорії відрізняються. Так як «набуття» прав 

зазвичай передбачає вчинення активних дій особи, то «виникнення» передбачає 

наявність попередніх юридичних фактів, з приводу якого у суб’єкта виникли 

цивільні права та обов’язки, і ці ж факти не завжди можуть передбачати активну та 

цілеспрямовану дію. Якщо ж брати положення Цивільного кодексу України, в 

останньому застосовуються обидва терміни. Наприклад, ст. 501 ЦК України, в 

контексті права на географічне зазначення як об’єкта інтелектуальної власності 

використовує термін «виникнення». Статті 34 та 35 ЦК України у відношенні до 

дієздатності фізичної особи використовує термін «набуття» у випадках підстав для 

встановлення повної дієздатності фізичної особи до віку 18 років та «фізична особа 

має» у відношенні до повної цивільної дієздатності фізичної особи. Щодо 

юридичної особи, то ч. 4 ст. 91 ЦК України в контексті її правоздатності застосовує 

термін «виникає», щодо дієздатності юридичної особи у ч. 1 ст. 92 ЦК України 

використано термін «набуває цивільних прав та обов’язків» [125]. Таким чином, з 

аналізу норм Цивільного кодексу України терміни «набуття» та «виникнення» 

права розмежувати досить складно, оскільки це питання залишиться спірним з 

огляду на його різне використання в ЦК України. Якщо керуватись виключно 

етимологічною точкою зору, то застосовувати термін «виникнення прав» як 

внаслідок активних дій суб’єкта, так і внаслідок юридичних подій не буде 

помилкою, оскільки останнє стосується самого факту наявності права починаючи з 

певного періоду часу. Набуття ж як категорія наближена передбачає певну 

активність, хоча в ряді положень ЦК України застосовується і до пасивних обставин 
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виникнення прав. Тому в контексті прав на використання географічного зазначення, 

застосуємо саме категорію «виникнення». 

Право позначення місця походження товару може розглядатися в межах 

права на індивідуалізацію товарів та послуг їх виробниками, спеціального об’єкту 

інтелектуальної власності. З приводу першого випадку, то засіб індивідуалізації 

товарів та послуг як право його виробника окремо не врегульовано в законодавстві 

України. Проте останнє визначається в більшій мірі на доктринальному рівні.  

Як зазначалося багатьма науковцями у сфері цивільного права, перелік 

об’єктів права інтелектуальної власності загалом та засобів індивідуалізації зокрема 

не є вичерпним (Є. А. Булат [8, с. 77], А. І. Кубах [62, с. 31], О. І. Харитонова [123, 

с. 334]). Також існує думка, що не всі засоби індивідуалізації можуть бути об’єктами 

інтелектуальної власності (Г. О. Михайлюк [73, с. 53]). Проте в сукупності усі 

засоби індивідуалізації певного товару можуть бути визнаними та захищеними як 

об’єкт інтелектуальної власності, якщо для цього є підстави. У тому числі, це 

стосується сукупності прав на географічне зазначення поряд із іншими 

позначеннями походження товарів. У такому разі саме позначення походження 

товару окремо виділене не буде підлягати захисту як об’єкт інтелектуальної 

власності, тому момент виникнення права на захист географічного зазначення як 

субінституту права інтелектуальної власності буде відсутнім. 

Отже, просте зазначення місця походження товару, є одним із засобів 

індивідуалізації товарів їх виробниками. Якщо брати категорію «географічне 

зазначення» в широкому розумінні, а не як об’єкт виключного права 

інтелектуальної власності, то останнє включає в себе також просте зазначення 

походження товару – будь-яке зазначення його місця походження. Таким чином, 

його використання може розглядатися як використання права на індивідуалізацію 

товару, що належить до сукупності цивільних прав. Відповідно, моментом 

виникнення права на використання простого географічного зазначення, на перший 

погляд, є момент набуття юридичною-особою – виробником, цивільної 

правосуб’єктності, фізичною особою – підприємцем – з моменту набуття 
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відповідних прав та обов’язків, фізичною особою - виробником без статусу суб’єкта 

господарювання – з моменту виникнення достатнього обсягу дієздатності.  

Проте саме використання простого географічного зазначення має свої 

обмеження, зокрема ті, що встановлені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на 

зазначення походження товарів» [3], Законі України «Про захист прав 

споживачів» [97], Законі України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» [96], Господарському кодексі України [19], інших законодавчих актах. 

Цим законодавством забороняється використовувати такі позначення походження 

товару, які вводять споживачів в оману щодо дійсного місця походження товару. Ці 

дії також можуть бути розціненими як прояв недобросовісної конкуренції. Наведене 

свідчить, що будь-яка особа виробник не має права використовувати позначення 

місця походження товару, яке не відповідає дійсності.  

З наведеного вище можна зазначити, що право на використання простого 

географічного зазначення товару пов’язано з таким юридичним фактом як 

виготовлення товару в конкретному місці, на яке відповідне зазначення вказує. Без 

даного юридичного факту виробники продукції не набувають права 

використовувати просте позначення походження товару так як для цього немає 

правових підстав і таке зазначення суперечитиме іншим положенням законодавства.  

Ведучи мову про припинення права на використання простого позначення 

походження товару необхідно виділяти загальні та спеціальні підстави. Загальними 

підставами будуть ті юридичні факти, з моменту настання яких юридичні чи 

фізичні особи втрачають свою право- та дієздатність. Детально зосереджуватися на 

цих підставах немає необхідності – усі вони встановлені Цивільним кодексом 

України та проаналізовані вченими-цивілістами. 

Спеціальними підставами припинення права на використання простого 

географічного зазначення за законодавством України, буде настання юридичних 

фактів, які усувають чи змінюють попередні правові підстави для виникнення 

відповідних прав. Йдеться про юридичний факт вироблення товару на конкретній 

території, на яку здійснюється посилання в географічному зазначенні. Тобто такою 

підставою є переробка товару, який був вироблений в місці, на яке вказує відповідне 
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географічне зазначення, в іншій місцевості, внаслідок якого товару надано нових 

якостей та створену нову річ в розумінні цивільного законодавства. У такому разі 

втрачається факт взаємозв’язку товару з попередньою місцевістю, посилання на яку 

здійснювалося в зазначенні місця походження продукції, а набувається правовий 

зв’язок з новою місцевістю, де товар було перероблено. Тому моментом 

припинення такого права буде факт переробки товару в іншій відмінній місцевості 

із суттєвою зміною його якостей, внаслідок якого вироблено новий товар [40, с. 82].  

Слід виділити наступну підставу припинення права на використання 

простого географічного зазначення, яка нерозривно пов’язана з інститутом права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення. Такою підставою припинення 

права на використання простого зазначення місця походження товару є випадок, 

коли таке використання географічного зазначення, що не було зареєстроване як 

кваліфіковане географічне зазначення, відповідно не підлягало спеціальній правовій 

охороні, внаслідок реєстрації кваліфікованого географічного зазначення за іншим 

суб’єктом почало конфліктувати з щойно зареєстрованим охоронюваним 

зазначенням.  

У цьому випадку момент припинення права на використання простого 

зазначення диференціюється в залежності від наступних ситуацій. Якщо товар, який 

виробляється з відповідним простим географічним зазначенням, за якісними 

характеристиками не відповідає зареєстрованому кваліфікованому географічному 

зазначенню на товар одного виду, проте в міру видового споріднення товару може 

вводити в оману споживачів щодо його тотожності з товаром, кваліфіковане 

географічне зазначення на який охороняється згідно з чинним законодавством; таке 

просте географічне зазначення порушуватиме набуте право інтелектуальної 

власності на географічне зазначення правовласника. В цьому разі використання 

такого простого географічного зазначення повинно бути припинено на наступний 

день з моменту реєстрації відповідного кваліфікованого походження товару.  

Проте щодо визначення моменту припинення використання відповідного 

товару виникає спірне питання з огляду на наступні положення законодавства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 501 ЦК України, право інтелектуальної власності на 



 98 

географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше 

не встановлено законом [125]. Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів», права, що випливають із 

реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на його 

використання, діють від дати їх реєстрації. Натомість в ч. 4 вказаної статті, де 

зазначаються правомочності суб’єкта права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення, зокрема щодо вимоги припинити порушення права такою 

особою визначено «власника свідоцтва». Саме ж свідоцтво про реєстрацію права на 

використання кваліфікованого зазначення походження товару видається 

уповноваженою установою протягом місяця від дати реєстрації цього 

зазначення [98]. При вирішенні питання щодо моменту припинення права на 

використання конфліктуючого простого географічного зазначення у вищеописаній 

ситуації, виходимо з того, що суб’єкт права інтелектуальної власності згідно 

формального аналізу цитованої ч. 4 ст. 17 Закону отримує засоби захисту свого 

права через місяць в момент отримання свідоцтва, однак в цьому випадку таку 

правову колізію необхідно вирішувати на користь ч. 1 ст. 17 Закону у взаємозв’язку 

з ч. 1 ст. 501 ЦК України, оскільки законом в даному випадку не встановлено інший 

момент набуття права інтелектуальної власності відмінний від моменту реєстрації. 

Таким чином попередньо підтверджуємо тезу, що в даній змодельованій ситуації 

право іншого суб’єкта на використання простого географічного зазначення як 

засобу індивідуалізації товару, що почало конфліктувати внаслідок реєстрації 

кваліфікованого географічного зазначення, є припиненим на наступний день з 

моменту реєстрації відповідного кваліфікованого зазначення.  

Потрібно навести інший випадок, коли суб’єкт використовував просте 

географічне зазначення товару без його реєстрації і за цих обставин іншим 

суб’єктом було зареєстровано кваліфіковане географічне зазначення щодо товару 

особливі властивості, певні якості чи інші характеристики якого відповідають 

товару першого виробника. Наведену ситуацію врегульовано абз. «б» ч. 4 ст. 25 

Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», відповідно 

до якого не вважається порушенням прав власника свідоцтва використання 
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кваліфікованого зазначення походження товару особою, яка не має свідоцтва про 

реєстрацію права на його використання, але добросовісно його використовувала до 

дати реєстрації. Якщо ця особа протягом дванадцяти місяців від дати реєстрації 

кваліфікованого зазначення походження товару не подасть до Установи заявки на 

одержання права на використання цього зазначення, подальше його використання 

вважається порушенням прав власника свідоцтва [98]. Тому, в даному випадку 

моментом припинення права на використання простого географічного зазначення 

особою-виробником буде наступний день після спливу строку у дванадцять місяців, 

якщо заявка на реєстрацію кваліфікованого географічного зазначення не подана. 

Щодо цієї конкретної обставини також необхідно враховувати умову 

добросовісності використання географічного зазначення з ознаками 

кваліфікованого без реєстрації.  

Резюмуючи, крім загальних підстав припинення дієздатності фізичних та 

юридичних осіб, спеціальними підставами для припинення права на використання 

простого географічного зазначення походження товару є момент коли: 1) здійснено 

переробку товару в місцевості відмінній від тієї, на яку вказує географічне 

зазначення зі суттєвими змінами якісних ознак товару, внаслідок яких виникає нова 

річ; 2) зареєстровано кваліфіковане географічне зазначення з відповідної місцевості 

за іншим суб’єктом на товар одного виду, якщо товар, який позначався простим 

географічним зазначенням не відповідає особливим властивостям, певним якостям 

чи іншим характеристикам товару, на який зареєстровано кваліфіковане 

географічне зазначення, або ж якщо виробник товару, який відповідав таким 

особливим властивостям, якостям та характеристикам, використовував географічне 

зазначення з ознаками кваліфікованого недобросовісно (з дня наступного за днем 

реєстрації відповідних змін); 3) з моменту спливу дванадцятимісячного строку від 

дня реєстрації кваліфікованого географічного зазначення з відповідної місцевості за 

іншим суб’єктом на товар одного виду, якщо товар, який позначався простим 

географічним зазначенням відповідає особливим властивостям, певним якостям чи 

іншим характеристикам товару, таке використання географічного зазначення було 
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добросовісним та не подано заявку на реєстрацію відповідного кваліфікованого 

географічного зазначення.  

Законодавство України розрізняє використання географічного зазначення як 

засобу індивідуалізації (може мати ознаки кваліфікованого географічного 

зазначення, що не було зареєстроване) та зареєстрованого кваліфікованого 

географічного зазначення. Особливі правомочності в суб’єкта як власника права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення пов’язані саме з фактом 

реєстрації та видачею відповідного свідоцтва власника кваліфікованого 

географічного зазначення. Таким чином права та обов’язки власника свідоцтва про 

реєстрацію кваліфікованого географічного зазначення виникають за загальним 

правилом з моменту реєстрації відповідного кваліфікованого географічного 

зазначення. Однак необхідно розмежовувати саме право на використання 

географічного зазначення та інші правомочності суб’єкта права інтелектуальної 

власності. 

Кваліфіковане зазначення походження товару завжди передбачає поєднання 

декількох факторів які характеризують певні якості товару, репутацію або інші 

характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного 

місця природними умовами чи людським фактором, інші особливості. Наведене 

випливає з положень ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів» [98]. Таким чином просте географічне зазначення може 

набути характеристик, ознак та особливостей, які притаманні кваліфікованим 

географічним зазначенням за дотримання умов для визнання такого географічного 

зазначення кваліфікованим. Факт державної реєстрації кваліфікованого 

географічного зазначення, на нашу думку, за суттю не змінює самої природи 

географічного зазначення. З огляду на це, реєстрація кваліфікованого географічного 

зазначення є нічим іншим як визнання державою в особі уповноважених органів 

факту наявності в географічному зазначенні ознак, що законодавством відносять 

його до кваліфікованого, взяття даного зазначення під спеціальну охорону та захист, 

визнання правовласника (одного чи багатьох) даного географічного зазначення із 

забезпеченням за допомогою державного примусу захисту їх прав. Тому більшість 
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прав, але не всі, виникають з моменту та з підстав видання відповідного правового 

акту – рішення про державну реєстрацію кваліфікованого географічного зазначення. 

З цього моменту розпочинають дію заборони для інших суб’єктів порушувати права 

правовласників такого географічного зазначення. Проте до моменту державної 

реєстрації право на використання географічного зазначення як засобу 

індивідуалізації не змінюється. 

Тому за загальним правилом право на використання географічного 

зазначення до його реєстрації як кваліфікованого географічного зазначення, виникає 

з моменту вироблення товару на вказаній території як це нами описано вище для 

простих зазначень товару. З цього правила є виняток, за якого елементи 

географічного зазначення підлягали охороні іншими інститутами права 

інтелектуальної власності, наприклад інститутом охорони торгової марки. В такому 

разі право на використання зазначення виникає з моменту набуття прав на 

використання торгової марки, якщо таке право, наприклад, на договірних засадах 

могло бути набутим у іншого суб’єкта, або ж внаслідок попереднього 

добросовісного використання.  

Продовжуючи аналіз підстав набуття інших правомочностей правовласника 

права інтелектуальної власності на географічне зазначення потрібно підкреслити, 

що вище нами було проаналізовано і доведено, що такі права та обов’язки 

виникають з моменту реєстрації відповідного зазначення, а не з моменту одержання 

відповідного свідоцтва про реєстрацію. Однак з огляду на те, що перешкоджання 

порушенню даного права належить саме власнику свідоцтва, тут варто зробити 

застереження, що судовий захист за позовом правовласника може бути частково 

обмеженим до моменту отримання свідоцтва. 

Натомість виникнення права на реєстрацію географічного зазначення полягає 

у наявності фактів, які надають географічному зазначенню ознак кваліфікованого, 

до якого належать зокрема виникнення у місцевості сукупності обставин які 

надають товару особливих властивостей зумовлених місцем його виробництва, 

певних якостей, визначальних характеристик та/або репутаційної складовою товару. 

Ці юридичні факти, які нерозривно пов’язані з конкретною місцевістю, та 
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нерозривний зв’язок виробленого товару з місцевістю і наведеними фактами, є 

підставою для виникнення суб’єктивного права особи на захист географічного 

зазначення шляхом його реєстрації. Саме на дані юридичні факти, наявність яких є 

підставою для використання географічного зазначення з ознаками кваліфікованого є 

ключовими у випадку, коли право на таке ж географічне зазначення зареєстроване 

за іншим суб’єктом. Якщо сукупність наведених таких юридичних фактів була 

наявна до моменту реєстрації права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення за іншим суб’єктом у іншого виробника, що його використовував, 

протягом дванадцятимісячного строку право на використання зазначення не 

припиняється, натомість наявне право на реєстрацію географічного зазначення за 

останнім. 

Таким чином, 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. 

Припинення права на використання зареєстрованого кваліфікованого 

географічного зазначення відбувається у порядку встановленому законодавством 

України, зокрема інституційного Закону України «Про охорону прав на географічне 

зазначення походження товару». Положення ч. 1 ст. 504 Цивільного кодексу 

України встановлює, що право інтелектуальної власності на географічне зазначення 

охороняється безстроково за умови збереження характеристик позначеного 

товару [125]. З використанням терміну «безстроковість» в даному випадку не 

погоджувався науковець О. М. Волощенко [14, с. 7] На нашу думку, безстроковість 

захисту географічного зазначення дійсно є доволі умовною. Адже Закон України 

«Про охорону прав на географічне зазначення походження товару» пов’язує 

правомочності власника зареєстрованого географічного зазначення з фактом 

реєстрації та з фактом наявності відповідного свідоцтва про реєстрацію. Відповідно 

до ч. 4 ст. 15 Закону, свідоцтво, що посвідчує реєстрацію права на використання 
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кваліфікованого зазначення походження товару, діє протягом 10 років від дати 

подання заявки. В абзаці 2 даної частини зазначено, що строк дії свідоцтва 

продовжується Установою на наступні 10 років на підставі заяви, поданої 

власником свідоцтва, протягом останнього року дії свідоцтва, за умови надання 

підтвердження спеціально уповноваженого органу, що власник свідоцтва виробляє 

товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару 

відповідають характеристикам, занесеним до Реєстру. За продовження строку дії 

свідоцтва сплачується збір [98]. З цього випливає, що вказувати на безстроковість 

захисту прав на географічне зазначення є не зовсім коректно, оскільки така 

безстроковість повинна бути пов’язана з постійним захистом прав правовласника 

незалежно від його дій. Натомість в нашому випадку правовласник протягом 

кожних десяти років повинен продовжувати дію свідоцтва шляхом сплати збору та 

подання відповідної заявки. В іншому разі правова охорона кваліфікованого 

географічного зазначення втратить чинність і таке позначення зможе бути 

використаним іншими виробниками з даної місцевості для позначення товарів 

цього ж виду.  

Правове регулювання спеціальних підстав припинення права власності на 

географічні зазначення відображене у положеннях ст. 19–22 Закону. Відповідно до 

останніх є два шляхи припинення права – визнання недійсною реєстрації 

кваліфікованого географічного зазначення (ст. 20) та припинення дії реєстрації 

(ст. 21). В першому випадку визнання недійсним реєстрації не може вважатися 

припиненням дії свідоцтва про право на географічне зазначення. Адже визнання 

недійсним реєстрації означає, що підстав для виникнення права на кваліфіковане 

географічне зазначення та його захист не виникало, а реєстрація такого 

географічного зазначення була незаконною. Відповідні і правові наслідки визнання 

недійсності реєстрації кваліфікованого географічного зазначення, які скасовують 

правову охорону з моменту її реєстрації.  

Сама ж ст. 21 встановлює наступні підстави для припинення правової 

охорони географічного зазначення: 1) втрата особливих характеристик місця 

походження товару, які визначали його особливості (з моменту фактичної втрати 
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такої характеристики); 2) втрата спеціальних якостей товару, що визначені в Реєстрі 

(з моменту визначеному в судовому рішенні); 3) ліквідація юридичної особи, або 

смерть фізичної особи правовласників кваліфікованого географічного зазначення; 

4) подання правовласником до відповідних органів заяви про відмову від 

спеціального права на використання цього зазначення (з моменту публікації 

відомостей про це); 5) у разі несплати збору правовласником за продовження дії 

свідоцтва (право припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не 

сплачено); 6) втрати кваліфікованим географічним зазначенням пов’язаним з місцем 

в іноземний державі правової охорони в країні походження. З аналізу ст. 22 Закону, 

можна визначити ще дві підстави припинення прав на кваліфіковане географічне 

зазначення: 7) визнання рішенням суду набуття охоронюваного географічного 

зазначення походження товару видовою назвою (з моменту набрання законної сили 

судовим рішенням); 8) уточнення описаних у реєстрі характеристик товару чи 

уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його 

географічному місцю на підставі судового рішення, внаслідок чого щодо окремих 

підвидів товарів відпали підстави для позначення їх кваліфікованим географічним 

зазначенням (з моменту внесення змін до реєстру на підставі рішення суду, що 

набрало законної сили).  

Необхідно підкреслити, що підстави для припинення прав на кваліфіковане 

географічне зазначення, не є підставою для подальшої заборони використання 

географічного зазначення іншими суб’єктами як простого позначення місця 

походження, – навпаки, ці підстави в більшості випадків є підставою для 

припинення спеціальної охорони виключних прав на географічне зазначення. Тому 

в більшості випадків, що описані вище, з моменту припинення спеціальних прав 

суб’єктів на використання кваліфікованого географічного зазначення, таке право 

перестає бути об’єктом спеціальної охорони, а тому з цього моменту усі інші 

виробники відповідної місцевості набувають права на використання даного 

географічного зазначення без спеціальної правової охорони. Винятком є випадки, 

коли лише за одним з правовласників припинилося право на використання 
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географічного зазначення, тоді таке право залишається за усіма іншими суб’єктами і 

його використання буде охоронятися.  

Спірним залишається питання щодо моменту припинення права на 

використання кваліфікованого географічного зазначення з підстав несплати збору 

правовласником. Адже, відповідно до абз. 3 ч. 4 ст. 15 Закону України «Про 

охорону прав на географічне зазначення походження товару», заява власника 

свідоцтва щодо продовження строку його дії може бути подана протягом шести 

місяців після закінчення строку дії свідоцтва, за умови сплати за цей строк збору, 

збільшеного на 50 % [98]. На перший погляд, з тих підстав право на використання 

кваліфікованого географічного зазначення повинно було б припинитися на 

наступний день після спливу шестимісячного строку для подання заяви про 

продовження дії свідоцтва. Однак це суперечить прямій нормі ст. 21, в якій чітко 

зазначено, що таким моментом є наступний день дії нового строку. Очевидно, що у 

винятковому випадку описаному вище йде мова про припинення права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення з подальшим його 

поновленням. До поновлення ж, або суб’єкт втрачає право використовувати 

відповідне зазначення, якщо є наявні інші правовласники цього найменування, або 

ж втрачається його правова охорона і усі інші виробники з даної місцевості 

включаючи попереднього правовласника можуть законно використовувати таке 

географічне зазначення як простий засіб індивідуалізації товару.  

За законодавством Франції право на використання географічного зазначення 

також розглядається з точки зору права інтелектуальної власності, права виробника 

продукції на засіб індивідуалізації з однієї сторони, та похідних від цього обов’язків 

пов’язаних зі захистом прав споживачів, добросовісної конкуренції, які підлягають 

адміністративно-правовому регулюванню та нагляду. Основні положення щодо 

цивільних прав та обов’язків, їх обсягу та підстав для виникнення врегульовано у 

Цивільному кодексі Франції [138]. Особливістю правового регулювання цивільних 

відносин у Франції є значний рівень їх диференціації, нерозривна єдність з 

громадянськими (конституційними правами). Проте в даному нормативно-
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правовому акті встановлено лише основу регулювання цивільних прав та 

обов’язків, їх застосування в межах господарської діяльності. 

Комерційний кодекс Франції, на відміну від законодавства України, пов’язує 

виникнення правосуб’єктності не з моменту реєстрації суб’єкта господарювання в 

реєстрі підприємців, комерційному реєстрі та реєстрі компаній, а як наявність прав, 

що самі по собі притаманні особі, яка може їх використовувати. Якщо щодо 

юридичної особи таку правосуб’єктність складно уявити без набуття офіційних 

комерційних реквізитів, які надаються при реєстрації у відповідних реєстрах, то 

щодо підприємців ст. L123-8 Кодексу розглядає реєстрацію як обов’язок, а не 

підставу для виникнення комерційної правосуб’єктності. Зареєструватися фізична 

особа – підприємець зобов’язана протягом 15 днів з моменту початку господарської 

діяльності відповідно до цього положення [147]. Таким чином правосуб’єктність у 

фізичних осіб – підприємців виникає ще до моменту реєстрації. Право на 

використання географічного зазначення в цьому контексті у підприємця може 

виникнути ще до моменту реєстрації. Однак, якщо особа ухилилася від цього 

обов’язку, це положення трактує таку фізичну особу – підприємця як таку, що не 

має правосуб’єктності у сфері комерційних правовідносин. Це не поширюється на 

деліктоздатність особи, яка незалежно від реєстрації повинна виконувати всі 

обов’язки взяті на себе в процесі здійснення комерційної діяльності та нести 

відповідальність за свої дії. Таким чином порушення встановлених правил 

використання географічного зазначення особою-підприємцем буде спричиняти 

настання відповідальності за порушення таких прав, незважаючи на сам факт 

реєстрації. Попередньо можемо зазначити, що позначення місця походження товару 

може виникати лише у особи-виробника такого товару з моменту набуття такою 

особою відповідної правоздатності та деліктоздатності у цих сферах.  

Сам Комерційний кодекс Франції окремої уваги географічному зазначенню 

як і іншим об’єктам права інтелектуальної власності не приділяє, оскільки останні 

не є об’єктом правового регулювання даного акту. Відповідно регулювання права 

на використання географічного зазначення Кодексом можуть розглядатися в 

контексті недобросовісної конкуренції та заборонених антиконкурентних дій 
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(книга IV Кодексу) [147]. Такими діями зокрема буде неправомірне використання 

географічного зазначення, яке належить іншим суб’єктам господарювання, чи 

використання такого позначення походження товару, що наносить шкоди його 

правовласникам. Однак наведені у Кодексі положення не детермінують підстави та 

момент виникнення права на використання того чи іншого географічного 

зазначення.  

У Франції регулювання відносин інтелектуальної власності здійснюється 

зокрема Кодексом інтелектуальної власності. Цей нормативно-правовий акт 

визначає основні об’єкти права інтелектуальної власності. Зокрема, частина друга 

даного кодифікованого акту приділена регулюванню інтелектуальних прав 

промислової власності, до якого відноситься й географічне зазначення, його правова 

охорона, виникнення прав на використання географічного зазначення та їх 

припинення.  

Інституту права інтелектуальної власності у сфері ведення бізнесу 

притаманне спеціальне правове регулювання. Внаслідок того, що відносини 

ділового обороту у Франції розвивалися в умовах вільного ринку протягом 

тривалого часу та пройшли логічний історичний генезис, очевидно, що в сфері 

ділового обороту віддавна особливу роль відіграють ділова репутація суб’єктів 

господарювання, яку пов’язують з відповідними засобами індивідуалізації, які ними 

використовуються. До таких засобів як один з ключових елементів відноситься 

використання географічного зазначення. Ця ознака може бути однією із сукупності 

підстав для виникнення за товаровиробником права на використання спеціального 

географічного зазначення, що підлягає особливій правовій охороні. 

З огляду на сказане, обґрунтованим є спеціальне правове регулювання права 

інтелектуальної власності суб’єктів господарювання. Цим об’єктам присвячена 

окрема частина II Кодексу інтелектуальної власності Франції під назвою 

«промислова власність». Географічне зазначення в даному Кодексі відноситься до 

об’єкта права інтелектуальної власності, а саме промислової власності виробників. 

Відповідний об’єкт встановлений в ст. L721-1 [169], однак остання лише визначає 

його та здійснює посилання до Кодексу Споживача Франції, в якому більш 
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детально врегульовано правила використання даного об’єкту інтелектуальної 

власності [150]. Географічне зазначення як особливий об’єкт правового захисту, 

може бути використаний, наприклад, як елемент торгової марки чи іншого об’єкта 

інтелектуальної власності. Саме позначення походження товару в такому разі не 

буде мати окремої правової охорони, за винятком випадків, коли в міру особливого 

дизайну, інших характеристик таке географічне зазначення може бути визнано як 

інший об’єкт інтелектуальної власності, а отже, з цим буде пов’язаний момент 

виникнення права на використання географічного зазначення та його охорони 

іншими інститутами права інтелектуальної власності Франції.  

У контексті вищесказаного можна привести інститут інтелектуальної 

власності на торгову марку, який широко використовується у Франції. Наприклад, 

ст. L711-3 Кодексу інтелектуальної власності встановлює, що не може бути визнано 

як торгову марку чи елемент торгової марки у Франції об’єкт, який вводить в оману 

щодо місця походження товару. Стаття L711-4 також встановлює, що не може бути 

визнано торговою маркою чи її елементом, який містить географічне зазначення, 

яке може порушити права інтелектуальної власності, що раніше виникли, зокрема 

щодо захищеного географічного зазначення. Положення ст. L714-6 Кодексу 

встановлює, що географічне зазначення, що було захищене як елемент торгової 

марки, припиняється, якщо виникли підстави, за яких така торгова марка вводить в 

оману щодо якості, характеристик чи місця походження товару [169]. Такими 

умовами може бути отримання на товар одного виду іншими суб’єктами прав на 

охоронюване географічне зазначення, так що попереднє географічне зазначення як 

елемент торгової марки буде конфліктувати з ним. Інші підстави, за яких вводиться 

в оману щодо місця походження продукту, наприклад, перенесення потужностей 

виробництва в іншу місцевість. Аналогічні підстави для припинення прав наявні в 

законодавстві України, однак у Франції чітко визначено, що географічне зазначення 

може бути елементом торгової марки та захищатися в разі належних дизайнерських 

характеристик такого зазначення (у даному випадку захисту підлягають самі 

дизайнерські характеристики, оскільки саме по собі географічне зазначення немає 

індивідуалізаційних властивостей (ст. L711-2). 
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Основну регулятивну функцію щодо географічного зазначення у Франції 

відіграє Кодекс Споживача. В сучасному міжнародному торговому обороті 

мотивацією для захисту географічних зазначень є захист прав виробників тієї чи 

іншої продукції на міжнародних ринках, що має високе економічне підґрунтя. Саме 

на цій меті ґрунтуються підстави виникнення та припинення права на використання 

географічного зазначення, що пов’язані з конкретним моментом. 

Щодо використання простого географічного зазначення Кодекс Споживача 

Франції встановлює ряд обмежень. Це стосується маркування, яке вводить в оману 

(ст. R112-9), підроблення опису продукції в частині зазначення місця походження 

(ст. L213-1), реклами, яка вказує на місце походження товару (ст. L121-1), 

порівняльної реклами, що порівнює продукт з продуктом позначеним географічним 

зазначенням (ст. L121-9) [150]. Вищенаведене дає підстави стверджувати, що особа 

право на використання географічного зазначення, що не підлягає захисту, у Франції 

як і в Україні не набуває з підстав наявності загальної право- та дієздатності осіб-

виробників. Підставою виникнення прав на географічні зазначення буде юридичний 

факт виробництва такого товару в конкретному місці. Та й це право обмежується 

іншими правилами щодо маркування продукції, особливо в частині алкогольних 

напоїв, що встановлюються в національному законодавстві Франції та нормативно-

правових актах, які регулюють такі правовідносини на рівні ЄС. Відповідно, 

моментом виникнення права на використання географічного зазначення за 

законодавством Франції є вироблення продукції в конкретному місці, за умови 

додержання вимог спеціального законодавства щодо географічного зазначення 

походження товару і відсутності суперечності такого географічного зазначення з 

іншими охоронюваними об’єктами інтелектуальної промислової власності.  

Виникнення права на використання захищеного географічного зазначення за 

законодавством Франції має ряд інших підстав, які відрізняються від підстав, що 

встановлені в законодавстві України. Наприклад, ст. L112-2 встановлює для 

візуального маркування, яке відоме як охоронюване географічне зазначення (аналог 

кваліфікованого географічного зазначення за законодавством України), правила 

його використання, що надані відповідним декретом. Таким чином, можна 
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стверджувати, що право на використання кваліфікованого охоронюваного 

географічного зазначення виникає з моменту, коли наявні юридичні факти, з якими 

відповідний декрет пов’язує право на таке використання. Моментом в даному 

випадку виникнення права буде видання відповідного декрету Державною Радою 

Франції у сукупності з наявними обставинами для використання географічного 

зазначення.  

Варто підкреслити обставину з приводу права на використання захищеного 

географічного зазначення у Франції, що останнє розглядається в більшій мірі як 

колективне право багатьох виробників. Сама ж різниця виникнення правової 

охорони географічного зазначення у законодавстві Франції із законодавством 

України, полягає у відмінності реєстраційних процедур. Відповідно до ст. L115-2 

Кодексу Споживача, надання захисту географічного зазначення відбувається 

шляхом видання декрету, яким може бути обмежено територію виробництва 

товару, а також встановлено його особливі характеристики [150]. Відповідно з 

моменту видання такого декрету право на використання охоронюваного 

географічного зазначення набувають виробники такої продукції, яка відповідає 

вимогам декрету, а також які знаходяться на такій території. При цьому обмежень 

на створення отримання такого права іншими виробниками, які на цій території 

розпочнуть виробляти продукцію, яка відповідає особливостям охоронюваного 

товару немає. Якщо такий новий виробник пройде процедуру підтвердження, за 

якої буде встановлено відповідність його продукту характеристикам продукції, 

географічне зазначення якого охороняється, останній набуде права на використання 

такого географічного зазначення. Не дивно, що законодавство Франції у сфері 

географічного зазначення апелює в більшій мірі не до окремого виробника, а до 

сукупності виробників, або їх об’єднань. В цьому контексті об’єднання виробників, 

які можуть виступати правовласниками права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення, можуть на рівні внутрішнього правового регулювання 

встановлювати процедуру вступу іншого виробника до такого об’єднання. За таких 

умов, право на використання охоронюваного географічного зазначення виникає з 

моменту вступу нового виробника продукції до такого об’єднання, якщо цей 
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продукт та місце його виробництва відповідають характеристикам товару, 

зазначення на яке охороняється тим чи іншим декретом Державної Ради. 

Кодекс споживача Франції у ст. L115-8–L115-15 також встановлює судову 

процедуру захисту географічного зазначення. Суб’єктами такого захисту визначено 

в більшій мірі сукупність виробників продукції, або ж їх об’єднання. Судовим 

рішенням як і декретом Державної Ради також може бути визначено, або ж 

обмежено, місце походження певного товару, з яким пов’язується його захист, 

характеристики, тощо (ст. L115-15). Відповідно до ст. L115-15 судове рішення 

повинно ґрунтуватися та враховувати інтереси жителів комуни, виробників цієї 

комуни чи частини комуни. Це вказує на забезпечення колективного інтересу усієї 

громади та виробників щодо набуття прав на охоронюване географічне зазначення 

походження товару. Згідно з положеннями ст. L115-14 суд касаційної інстанції 

зокрема є компетентним вирішувати, чи практика застосування географічного 

зазначення відповідала положенням законодавства про охоронювані географічні 

зазначення [150]. Відповідно, законодавство Франції встановлює компетенцію судів 

щодо вирішення спорів у сфері використання охоронюваних географічних 

зазначень. Мало того, таким судам належать дискретні повноваження дозволяти чи 

обмежувати використання географічних зазначень в розрізі територій чи 

характеристик продукції, а також самим визначати такі характеристики, які повинні 

бути взяті під правову охорону. Отже, в даному випадку рішення суду 

стосуватиметься прав тих чи інших виробників на використання географічного 

зазначення. З цього випливає, що права на використання охоронюваного 

географічного зазначення, згідно з французьким законодавством можуть виникати 

чи припинятися з моменту вступу в законну силу рішення суду, яким визначено або 

ж змінено підстави для використання того чи іншого географічного зазначення.  

Найбільш детально врегульовано підстави виникнення та припинення прав 

на використання охоронюваного географічного зазначення походження харчових 

товарів у Кодексі сільського господарства та морського рибальства Франції. 

В останньому встановлено такі підстави для географічного зазначення різного роду 

сільськогосподарської готової для споживання продукції, традиційної їжі, тощо. 
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Основною підставою використання не охоронюваного географічного зазначення є 

відповідність місця виробництва товарів, на яке здійснюється посилання. Окремого 

регулювання набуло використання місця походження вина, які крім самого 

географічного зазначення, також можуть в сукупності вказувати на рівень його 

якості. Тому право на використання того чи іншого географічного зазначення, як і у 

всіх інших випадках, виникає з моменту виникнення підстав для його правової 

охорони. При цьому, право на використання географічного зазначення, за 

виключенням відомих протягом довгого періоду часу торгових марок з 

географічним зазначенням, не трактується законодавством Франції як виключне 

право. Останнє можуть набути більшість виробників місцевості, на яку вказує 

охоронюване зазначення, продукція яких відповідає вимогам до охоронюваного 

товару [143]. Сама ж процедура взяття під охорону та реєстрації охоронюваного 

географічного зазначення як на рівні Франції та ЄС, не повинна вважатися 

моментом для виникнення особливих прав – остання є підтвердженням вже 

наявного права на використання кваліфікованого зазначення. Однак в такому разі 

інші виробники, які не визначені як правомочні на використання даного зазначення, 

можуть набути права на використання охоронюваного географічного зазначення з 

моменту підтвердження у встановленому законодавством порядку відповідності їх 

продукту визначеним в акті про їх охорону якостей, за умови його виробництва на 

такій території. Припиняється ж право на використання такого охоронюваного 

зазначення з втратою особливих властивостей такого продукту у конкретного 

виробника, чи припиненням правової охорони географічного зазначення 

загалом [39, c. 30].  

Щодо підстав та моменту виникнення і припинення прав на використання 

географічного зазначення за законодавством Франції, можна резюмувати, що 

останнє має суттєві відмінності із законодавством України. Щодо не охоронюваних 

географічних зазначень, як і в Україні, право на використання географічного 

зазначення виникає з моменту настання фактів, за яких таке використання не буде 

вводити в оману споживачів чи бути проявом недобросовісної конкуренції, а саме 

за загальним правилом це виробництво товару на певній території. У випадку ж 
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набуття та припинення права на використання охоронюваних географічних 

зазначень, в даному випадку йде мова про сукупність факту виробництва товару, 

факту його відповідності якостям та характеристикам, що охороняється, факту 

підтвердження у встановленому порядку відповідності двом попереднім критеріям 

новим виробником продукції. З цього випливає одна визначальна особливість, яка 

відрізняє суть такого інституту, можливість набуття права на використання 

географічних зазначень іншим виробником з моменту підтвердження відповідності 

його продукту охоронюваним характеристикам географічних зазначень. 

Припинення права на використання географічного зазначення пов’язане зі зміною в 

декретному регулюванні охоронюваних географічних зазначень, або на підставі 

рішення суду. 

Основним актом у сфері правового регулювання цивільних відносин в Італії є 

Цивільний кодекс. В останньому встановлені основні положення про 

правосуб’єктність осіб, межі здійснення прав, а також об’єкти права інтелектуальної 

власності [139]. Хоча об’єктам інтелектуальної власності приділена значна увага в 

Кодексі, останній не має основної регулятивної функції в частині географічного 

зазначення. В даному Кодексі також врегульовано виникнення правосуб’єктності в 

юридичних осіб, їх внесення у реєстр. Так як право на використання географічного 

зазначення входить в систему цивільних прав осіб, загальні положення щодо 

виникнення та припинення прав, що встановлені в Кодексі поширюватимуться на 

регулювання досліджуваного інституту. Таким чином загальне правове 

регулювання, яке поширюється у тому числі на виникнення та припинення права на 

географічне зазначення встановлюється в Цивільному кодексі Італії. 

Як і у випадку з правовим регулюванням географічного зазначення в Україні 

та Франції, використання географічного зазначення як право виробників на 

індивідуалізацію товару без особливих вимог щодо його правової охорони, 

обмежується загальними правилами ділового обороту, що встановлюються у різних 

нормативно-правових актах. Одним з таких актів є Кодекс Споживача Італії. 

У статті 27 кодексу зазначено заборону використання будь-якої реклами, 

маркування, тощо, яке порушуватиме охоронювані законодавством географічні 
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зазначення [145]. У свою чергу, п. «b» ч. 1 ст. 14 Кодексу промислової власності 

Італії, забороняє реєструвати об’єкти індивідуалізації, які вводять в оману з приводу 

дійсного місця походження продукції [171]. В контексті контролю за дотриманням 

правил використання продукції у ст. 104 Кодексу встановлено прямий обов’язок 

продавця зберігати документацію, яка забезпечує можливість відстежити місце 

походження продукції, упродовж щонайменше 10 років з моменту продажу 

кінцевому споживачу [145]. Наведене лише підтверджує загальноприйняте у 

більшості цивілізованих держав правило: право на географічне позначення товару 

може бути використане виробником чи постачальником в тій мірі, в якій воно не 

вводить в оману споживачів, або ж не є актом недобросовісної конкуренції, або ж не 

порушує прав інших осіб. Основним критерієм в даному випадку виступатиме 

відповідність посилання географічного зазначення місцю вироблення товару. 

З огляду на наведене, як і у Франції, Україні та більшості інших держав, право 

здійснити географічне зазначення походження товару виникає з моменту 

вироблення такого товару на відповідній території.  

Галузевим кодифікованим нормативно-правовим актом щодо 

інтелектуальної власності, яка використовується в господарській діяльності, є 

Кодекс індустріальної власності Італії. В статті 1 Кодексу встановлено, що в 

розумінні цього кодексу індустріальною власністю є торгові марки, інші 

індивідуалізаційні зазначення, географічні зазначення, зазначення місця 

походження товару, дизайн та моделі, винаходи, корисні моделі, мікросхеми, 

конфіденційна та ділова інформація, нові сорти рослин [171]. Таким чином права 

індустріальної власності в законодавстві Італії визначаються детально, на відміну 

від законодавства Франції, що дозволяє здійснити точне розмежування об’єктів 

такої власності та визначити момент виникнення таких прав.  

Аналізуючи підстави виникнення прав на використання географічного 

зазначення, обов’язково необхідно звернути увагу на положення ст. 11 Кодексу 

промислової власності Італії, яка врегульовує інститут колективної торгової марки. 

Колективна торгова марка може охоплювати зокрема таку категорію як зазначення 

місця походження товару. Відповідно до ч. 1 наведеної статті, особи, які 
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відповідальні за забезпечення традицій, якості та природи спеціальних товарів та 

послуг, можуть клопотати зареєструвати індивідуальну торгову марку як 

колективну торгову марку, що забезпечить можливість її використання іншими 

виробниками продукції з наведеними характеристиками. Частина 4 більш детально 

врегульовує дане питання визначаючи зокрема, що засіб індивідуалізації, який 

вказує на традиційний продукт в певному регіоні, може бути зареєстрований як 

колективна торгова марка, так щоб окремий виробник не отримав необґрунтовані 

привілеї у використанні такого засобу індивідуалізації, і щоб це не зашкодило 

іншим виробникам. Крім цього встановлюється, що колективна торгова марка, яка 

включає в себе географічну назву та/або зазначення місця походження товару не 

дозволяє правовласникам забороняти використання географічного зазначення 

іншим особам, якщо такі дотримуються принципу добросовісності [171]. Такий 

принцип добросовісності, на нашу думку, повинен полягати в тому, щоб 

використання аналогічного географічного зазначення, що є елементом колективної 

торгової марки не шкодило репутації продукції, що охороняється італійським 

інститутом колективної торгової марки та не вводило споживачів в оману. В даному 

випадку, виникнення права на географічне зазначення як елемента колективної 

торгової марки пов’язане із здійсненням реєстрації торгової марки заявленої як 

індивідуальної, пов’язане зі встановленням у такій реєстрації інших правовласників. 

Також право на використання наведеного географічного зазначення у інших осіб не 

припиняється, якщо останні дотримуються принципу добросовісності і 

використання такого зазначення не вводить в оману чи не шкодить репутації 

продукції правовласників колективної торгової марки. У даному випадку 

колективна торгова марка, що включає географічне зазначення, може розглядатися 

як перехідна ланка від простого засобу індивідуалізації, до потенційного об’єкта 

захищеного географічного зазначення.  

У контексті аналізованого вище положення, варто зазначити, що на відміну 

від законодавства України, законодавство Італії встановлює ефективний механізм 

захисту географічних зазначень від необґрунтованої монополізації окремими 

виробниками. Крім цього правовласники торгових марок отримують механізм 
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захисту географічного зазначення від недобросовісного використання. Це свідчить 

про дотримання балансу між забезпеченням приватних інтересів виробників, інших 

суб’єктів правовідносин, зокрема виробників аналогічної продукції. На відміну від 

законодавства Італії, українське законодавство не забезпечує ефективного 

механізму усуспільнення права використовувати географічні зазначення 

виробниками, що забезпечують належну якість продукції. В нашій державі 

реєстраційна процедура кваліфікованого географічного зазначення в більшій мірі 

встановлює охорону права на використання географічного зазначення як 

виключного права окремого чи окремих суб’єктів. Після факту реєстрації всі інші 

виробники, втрачають право використовувати відповідне позначення для товарів. 

У цьому полягає основний недолік національного правового регулювання крізь 

призму моменту виникнення та припинення прав на використання географічного 

зазначення.  

Щодо географічних зазначень місця походження товару як об’єкту 

промислової та інтелектуальної власності, то відповідно у ст. 29 та 30 Кодексу 

промислової власності Італії, встановлено основу їх правового регулювання. 

З аналізу наведених вище статей випливає, що під охорону підпадають усі 

географічні зазначення місць походження товару, що пов’язують географічну 

місцевість з певними особливостями товару. Аналогічно як і в законодавстві 

України, у ч. 1 ст. 30 Кодексу, встановлено, що така охорона здійснюється шляхом 

заборони використання географічних зазначень, що вводять в оману, чи такими, що 

порушують справедливі конкурентні правила [171]. Таким чином право на 

використання географічного зазначення за законодавством Італії підлягає правовій 

охороні в будь-якому випадку, якщо таке зазначення може бути засобом 

індивідуалізації, що пов’язує місце походження продукції хоча б з однією 

особливою якістю чи певною характеристикою товарів та послуг. З цього моменту у 

особи виникає право на використання такого зазначення та право на захист від 

недобросовісного використання географічного зазначення іншими особами. 

В цьому плані законодавство Італії у системі індивідуального суб’єктного захисту 

прав виробників є більш ефективним ніж законодавство України чи Франції. 
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Оскільки встановлений юридичний факт недобросовісного використання 

географічного зазначення на шкоду будь-якій іншій особі правовласнику, може 

бути підставою для припинення права на використання такого географічного 

зазначення іншими особами. Варто підкреслити, що згідно із застереженням 

встановленому в аналізованій статті сама сукупність фактів, з якими пов’язується 

момент початку правової охорони простого географічного зазначення не є 

моментом припинення права на використання географічного зазначення іншими 

особами. Окремо врегульовано момент початку охорони географічного зазначення, 

що вказує на місцевість у іншій державі, відповідно до якого така охорона та всі 

права на використання географічного зазначення, починається з моменту правової 

охорони такого географічного зазначення в державі походження.  

В Італії також використовується спеціальна правова охорона географічних 

зазначень продукції, яка регулюється як національним законодавством, так і 

відповідними нормативно-правовими актами в ЄС. Особливу правову охорону в 

більшій мірі отримують географічні зазначення походження вин вироблених на 

території Італії. Як і у Франції, в Італії діє декретна система захисту прав на 

географічне зазначення, за якої щодо кожного окремого географічного зазначення 

видається окремий декрет [30]. Таким чином право на використання особливо 

охоронюваного географічного зазначення виникає з моменту видання відповідного 

декрету та наявності фактів щодо місця виробництва продукції, її якостей та 

характеристик встановлених у наведеному декреті. За таких умов право на 

використання географічного зазначення щодо аналогічного виду продукції, яка не 

відповідає за характеристиками охоронюваній, припиняється з моменту видання 

такого нормативно-правового акту. 

Особливістю правового регулювання Італії є врегулювання охорони 

географічних зазначень окремих видів продукції на рівні законів чи інших 

підзаконних правових актів. Як приклад можна навести Закон № 169 від 05 лютого 

1992 р. «Про визнання контрольованого зазначення місця походження оливкової 

олії холодного віджиму вищого сорту (oli di oliva vergini ed extravergini)» [181], 

Закон № 30 від 14 лютого 1990 р. «Про охорону зазначення місця походження сорту 
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шинки «прошуто ді Парма» (prosciutto di Parma)» [180], Закон № 26 от 13 лютого 

1990 р. «Про охорону зазначення місця походження сорту шинки «прошуто ді Сан-

Данієле» (prosciutto di San Daniele)» [179] та багато інших. Таким чином поширеною 

підставою набуття та припинення права на використання географічного зазначення 

є прийняття закону у цій сфері, за якого одні виробники, що відповідають його 

положенням набувають права інтелектуальної власності на контрольоване 

географічне зазначення, інші ж втрачають право використовувати відповідне 

географічне зазначення.  

Таким чином в основному момент набуття та припинення права на 

використання географічного зазначення, що підлягає особливій охороні, за 

законодавством Італії є наближеним до підстав та моменту набуття таких 

правомочностей за законодавством Франції. Що стосується унікальної підстави 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 інституту контрольованих географічних зазначень, таких як 

інститут колективної торгової марки, інститут традиційної їжі, тощо. Останні 

сприяють генезису об’єктів права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення, що підлягають особливій правовій охороні. Цей аспект правового 

регулювання доцільно запозичити в законодавство України. 

Резюмуючи наведене, зазначимо, що право на використання географічного 

зазначення має визначені у законодавстві підстави для виникнення та припинення у 

конкретних суб’єктів цивільних правовідносин. Вірне визначення моменту 

виникнення та припинення такого права, є надзвичайно важливим з тих позицій, що 

саме з відповідним проміжком часу пов’язане встановлення та припинення різних 

рівнів правової охорони географічного зазначення як об’єкта інтелектуальної 

власності.  
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Необхідно диференціювати виникнення та припинення права на 

використання щодо географічних зазначень як простого засобу індивідуалізації 

товарів, так і такого, що є особливим об’єктом права інтелектуальної власності та 

підлягає правовій охороні. При цьому підстави для виникнення чи припинення прав 

на останні географічні зазначення, можуть мати наслідком підстави для виникнення 

або припинення прав на прості позначення місця походження товару.  

На відміну від законодавства України, законодавство Франції та Італії 

забезпечує більш стабільну охорону прав на географічне зазначення, яку не 

потрібно постійно поновляти конкретним суб’єктам, не враховуючи необхідності 

проходження контролю відповідності характеристик товару. Законодавство Франції 

розглядає право на географічне зазначення як певне колективне право з акцентом на 

взаємозв’язок характеристик та місця виробництва товару, що дає підстави 

набувати права на використання географічного зазначення багатьма виробниками 

продукції вже після встановлення особливої правової охорони. За законодавством 

України таку можливість має виробник протягом 12 місяців, після чого 

зареєстроване географічне зазначення набуватиме ознак виключного права. Щодо 

законодавства Італії, то основна його особливість полягає у наявності перехідних 

інститутів, які забезпечують захист прав інтелектуальної власності, та не 

дозволяють монополізувати право на географічне зазначення окремими 

виробниками. Ці інститути встановлюють унікальні підстави для набуття та 

припинення прав на географічне зазначення, серед яких недобросовісне 

використання географічного зазначення, що не підлягає особливим рівням правової 

охорони.  

Узагальнимо, що у законодавстві України, необхідно здійснити зміни щодо 

регулювання підстав виникнення та припинення права на використання 

географічного зазначення, запозичивши позитивний досвід правового регулювання 

цього аспекту географічного зазначення у Франції та Італії.  
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2.4 Правова охорона географічних зазначень за законодавством України, 

Франції та Італії 

 

Прагнення Україною зайняти місце в ряді країн Європейського Союзу 

потребує в першу чергу удосконалення всього законодавства до стандартів та 

механізмів, які пропонують міжнародні країни для досягнення ефективності 

запровадження охорони прав інтелектуальної власності та безпосередньо охорони 

географічних зазначень. Важливим об’єктом, невід’ємної ринкової системи у сфері 

інтелектуальної власності, ефективним засобом конкуренції серед продукції та 

охорони від недобросовісної боротьби серед власників товару є географічне 

зазначення. Географічні зазначення, мають важливе призначення у сфері товарів і 

послуг, а саме здійснення ідентифікації, що зазначає місце походження товару, 

наприклад місто, країну, місцевість, регіон або ін. Охорона географічних зазначень 

має відповідати не лише інтересам власників, що мають право на дані зазначення, 

але і на інтереси суспільства, тобто споживачів, а також повинно сприяти чесній та 

добросовісній конкуренції. 

В системі ринкових відносин та конкуренції, особливість та індивідуальність 

продукції гарантується не тільки зазначенням її торгової марки, але важливу та 

суттєву роль здійснюють й особливості щодо властивостей певного товару, а саме з 

місцем його виробництва, тобто географічного зазначення. Особливі параметри, які 

виділяють дану продукцію серед іншої та безперечно поміж всіх виробників 

зумовлюють людські та природні фактори, що притаманні певному географічному 

місцю. Саме тому, при виборі товару споживач звертає увагу на географічне 

виготовлення та походження певного виробу. Виходячи з цього, виникає 

необхідність у здійсненні охорони географічних зазначень і назв товарів, для 

подальшого уникнення певних колізій та порушення інтелектуальних прав 

виробників. Актуальність даної теми також зумовлена тим, що охорону 

географічних зазначень в комплексі національного законодавства майже не 

розглядали науковці, тому дане дослідження сприятиме в певній мірі виділенню 
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проблем та особливостей у цій сфері для подальшого їх врахування та 

удосконалення. 

Законодавство України про охорону прав на географічні зазначення базується 

на Конституції України, Паризькій конвенції з охорони промислової власності 

1883 року (Паризька конвенція), Мадридській угоді про запобігання поширенню 

неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження на товарах 

1891 року, Лісабонській угоді про правову охорону географічних зазначень і 

міжнародну реєстрацію прав на них 1958 року, ЦК України (глава 45. «Право 

інтелектуальної власності на географічне зазначення»), Господарському кодексі 

України (ст. 33) та спеціальному Законі України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів». Коло питань щодо даної сфери відносин регулюються також 

Законами України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону 

прав на знаки для товарів та послуг» [99], «Про захист прав споживачів», «Про 

рекламу» [100], «Порядком сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на 

об’єкти інтелектуальної власності», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 грудня 2004 р. № 1716 [95] та іншими.  

В статті 54 Конституції України зазначено, що кожен громадянин має право 

на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності, ніхто не може 

використовувати чи поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими 

законом. В статті 41 Конституції України закріплено, що кожен має право володіти, 

користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної та творчої діяльності [58]. 

Відповідно, усі положення Конституції, які мають відношення до 

інтелектуальної власності, застосовуються також і щодо географічного зазначення, 

оскільки воно є об’єктом права інтелектуальної власності. Виходячи із зазначеного, 

слід наголосити, що у відповідності до даних положень Конституції України 

базується все законодавство стосовно охорони права на географічні зазначення. 

Також, необхідно згадати ряд міжнародних договорів, якими регулюється 

питання щодо охорони географічних об’єктів. Серед яких, наприклад Паризька 

конвенція з охорони промислової власності 1883 року (Паризька конвенція) [81]. 
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Конвенція застосовується для об'єктів промислової власності в її якнайширшому 

розумінні, у тому числі, географічних зазначень та захисту від недобросовісної 

конкуренції. Для України Конвенція чинна з 25 грудня 1991 р. [132]. 

Потрібно зазначити, що саме норми даного міжнародного нормативно-

правового акту сприяють покращенню регулювання охорони географічних 

зазначень на міжнародному рівні. Для України дана Конвенція є ефективним 

засобом для здійснення та встановлення певних правил та норм у сфері охорони 

географічних зазначень, адже положення Паризької конвенції встановлюють 

декілька загальних правил, яких повинні дотримуватися всі країни-учасниці, що 

безперечно впливає на всю правову систему охорони права інтелектуальної 

власності та охорони географічних об’єктів, загалом. 

Наступною Угодою у сфері охорони географічних об’єктів, потрібно 

виділити Мадридську угоду про запобігання поширенню неправдивих або таких, 

що вводять в оману, зазначень походження на товарах 1891 року [67]. Угода була 

переглянута 1911 року у Вашингтоні, 1925 року – у Гаазі, 1934 року – у Лондоні, 

1958 року – у Лісабоні, 1967 року – у Стокгольмі. Згідно з положеннями даного 

міжнародного нормативно-правового акту усі товари, які мають такі географічні 

зазначення, за умови, що вони прямо чи опосередковано вказують на одну з країн – 

учасниць Угоди чи на регіон на території цієї країни, підлягають конфіскації під час 

імпорту, або імпорт таких товарів повинен бути забороненим, або щодо такого 

імпорту товарів повинні вживатися інші заходи і санкції. Також, Угода визначає 

випадки і способи вимоги та здійснення такої конфіскації товарів. При цьому, для 

продажу, показу чи пропозиції для продажу товарів заборонено використовувати 

географічні зазначення, які можуть ввести споживачів в оману щодо походження 

цих товарів. Суди кожної країни – учасниці Угоди мають право вирішувати, які 

географічні зазначення не відповідають її положенням через їх загальний характер 

(за винятком регіональних географічних зазначень щодо спиртних напоїв) [132]. 

Дана угода є досить важливою для України та всього права інтелектуальної 

власності, адже завдяки її нормам регулюються питання щодо запобігання 

поширенню неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження на 
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товарах, зокрема на регіональні зазначення. Відповідно, положенням даної Угоди 

здійснюється так званий контроль за правильними та не фальшивими зазначеннями, 

що дозволяє покращити рівень охорони інтелектуальної власності в нашій державі.  

Лісабонська угода [66] забезпечує правову охорону географічних зазначень 

шляхом міжнародної реєстрації прав на них. Права на такі зазначення реєструються 

Міжнародним бюро ВОІВ у Женеві на підставі заявки, поданої компетентним 

органом заінтересованої країни – учасниці Угоди. Міжнародне бюро ВОІВ 

повідомляє про здійснення такої міжнародної реєстрації прав іншій країні-учасниці. 

За винятком випадків, коли якась країна-учасниця заявила протягом одного року, 

що вона не може забезпечити правову охорону географічного зазначення, права на 

яке мають міжнародну реєстрацію відповідно до цієї Угоди, усі країни-учасниці 

повинні забезпечувати правову охорону цього географічного зазначення до того 

часу, доки воно має правову охорону в країні походження [132]. 

Саме завдяки цій Угоді, відбувається підконтрольна та законодавча 

реєстрація прав на географічні зазначення, що здійснюється на міжнародному рівні, 

та дозволяє суб’єктам зареєструвати право на географічне зазначення і відповідно 

охорона даного права здійснюється не лише Україною, а й на зарубіжному рівні, що 

безперечно впливає на покращення правової охорони географічного зазначення [45, 

с. 117].  

Згідно із ст. 501 ЦК України право інтелектуальної власності на географічне 

зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не 

встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення 

визначається характеристиками товару (послуги) і межами географічного місця 

його (її) походження, зафіксованими державною реєстрацією права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення [125]. 

Отже, слід підкреслити, що дана стаття передбачає, що виникнення права на 

географічне зазначення починається з моменту державної реєстрації, але дане 

положення не є чітким та безкомпромісним, тому як стаття передбачає й інші 

можливі варіанти набуття даного права, що зазначаються в законодавстві України. 

Виходячи з даного положення, важливим є той факт, що законодавство 
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Європейського Союзу, на відміну від Цивільного кодексу України, встановлює 

охорону географічних зазначень щодо товарів та не передбачає охорони 

географічних зазначень стосовно послуг [125]. 

Відповідно, правами інтелектуальної власності на географічне зазначення 

слід вважати: 

1) право на визнання позначення товару (послуги) географічним зазначенням;  

2) право на використання географічного зазначення;  

3) право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, у тому числі забороняти таке використання [125]. 

Даний перелік є вичерпним та встановлює лише основні права на географічні 

зазначення. Тобто, слід зазначити що відповідно до даного переліку прав 

інтелектуальної власності географічних зазначень, здійснюється регулювання 

пов’язаних питань з географічними зазначеннями та ,зокрема, їх охороною на 

законодавчому рівні. Також, слід підкреслити, що право інтелектуальної власності 

на географічне зазначення є чинним з наступної дати після державної реєстрації та 

охороняється безстроково за певної умови, а саме збереження характеристик товару 

чи послуги, позначених цим зазначенням. 

Відповідно до ст. 502 ЦК України, суб’єктами права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення є виробники товарів, асоціації споживачів, інші 

особи, визначені законом [125]. Дана стаття не в повній мірі розкриває питання 

щодо суб’єктів. Як зазначає О. О. Ковальчук, поняття суб’єктів права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, що міститься у ЦК України, є 

звуженим, оскільки включає лише похідних суб’єктів: осіб, які мають право на 

використання та захист географічного зазначення, та не включає державу як 

суб’єкта права інтелектуальної власності на географічне зазначення, який наділений 

повноваженням щодо розпорядження географічними зазначеннями шляхом видачі 

дозволів на його використання [52, с. 156]. Але, потрібно відзначити, що саме 

охорона географічних зазначень повинна здійснюватися відповідно до суб’єктів 

права інтелектуальної власності, тому доречно наголосити, що саме особливість 

правового регулювання географічних зазначень зумовлюється специфікою кола 
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суб’єктів права інтелектуальної власності щодо такого об’єкту. Чітке визначення 

суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення має теоретичне 

та практичне значення, тому досить важливим є не лише на законодавчому рівні 

розглядати питання суб’єктів права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення, а й закріпити більш конкретно дані положення в ЦК України. 

Також, деякі положення стосовно охорони географічних зазначень містяться 

в ст. 33 Господарського кодексу України, яким зазначено, що неправомірним 

використанням ділової репутації суб’єкта господарювання визнаються: 

неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; 

неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього 

вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама. Неправомірним є 

використання без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, комерційного 

найменування, торговельної марки, інших позначень, а також належних іншій особі 

рекламних матеріалів тощо, що може призвести до змішування з діяльністю іншого 

суб’єкта господарювання, який має пріоритет на їх використання. Використання у 

комерційному найменуванні власного імені громадянина є правомірним, якщо до 

власного імені додається будь-який відмітний елемент, що виключає змішування з 

діяльністю іншого суб’єкта господарювання. Неправомірним використанням товару 

іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару 

іншого виробника шляхом змін чи зняття позначень виробника без дозволу 

уповноваженої на те особи. Порівняльною є реклама, що містить порівняння з 

товарами (роботами, послугами) чи діяльністю іншого суб’єкта 

господарювання [19]. Норми даної статті прямо не урегульовують саме охорону 

географічних зазначень, але в контексті з нормами, що регулюють недобросовісну 

конкуренцію, слід розглядати в аспекті й питання стосовно географічних зазначень. 

Адже, на законодавчому рівні питання конкретно щодо охорони географічних 

зазначень не встановлено. Тому, цими положеннями можна регулювати та 

здійснювати правову охорону географічних зазначень на рівні запобігання 

недобросовісної конкуренції.  
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Більш конкретніше, питання охорони географічних зазначень, регулює Закон 

України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» [98], норми якого 

можуть бути застосовані щодо охорони таких географічних зазначень. Ніяких 

винятків українське законодавство щодо таких зазначень не містить. Саме тому, 

норми охорони географічних зазначень регулюються у відповідності до Закону 

України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», що визначає 

правові засади охорони прав на зазначення походження товарів в Україні та 

регулює відносини, що виникають у зв’язку з їх набуттям, використанням та 

захистом товарів в контексті з географічними зазначеннями.  

Відповідно, ст. 1 та 6 Закону «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів» встановлено, що зазначення походження товару охоплює такі терміни: 

- просте зазначення походження товару;  

- кваліфіковане зазначення походження товару; 

- назва місця походження товару (далі – НМП); 

- географічне зазначення походження товару (далі – ГЗП) [98]. 

Даний перелік включає поміж інших значень походження товару й 

географічне зазначення, що розуміється як назва географічного місця, яка 

вживається для позначення товару, який походить із цього географічного місця і має 

певні якості, репутацію чи інші характеристики, в основному зумовлені 

характерними для даного географічного місця природними умовами та людськими 

факторами або поєднанням цих природних умов і людського фактора [98]. 

Правова охорона простого зазначення походження товару надається на 

підставі його використання та полягає у недопущенні використання зазначень, що є 

неправдивими чи такими, що вводять споживачів в оману щодо дійсного 

географічного місця походження товару. Просте зазначення походження товару не 

підлягає реєстрації. Умови надання правової охорони НМП та ГЗП встановлені ст. 7 

Закону «Про охорону прав на зазначення походження товарів». В якій зазначається, 

що правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження товару, що 

вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке не 

поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової 
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охорони. Правова охорона надається кваліфікованому зазначенню походження 

товару, що вказує на конкретне географічне місце, з якого походить товар, і на яке 

не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової 

охорони [98].  

Отже, дана стаття регулює основні моменти стосовно охорони географічного 

зазначення товару та встановлює певні особливості щодо даного питання. 

Відповідно, слід виділити, що назва географічного місця вважається назвою місця 

походження товару у разі, коли сировина для виробництва товару походить з 

іншого географічного місця, ніж географічне місце виробництва товару, якщо 

географічне місце виробництва (видобування) сировини визначене, існують 

спеціальні умови виробництва такої сировини та встановлено контроль за їх 

дотриманням. Нормами зазначеної статті чітко визначені моменти щодо правової 

охорони кваліфікованого зазначення походження товару, що вказує на конкретне 

географічне місце, яке сприяє правовій охороні географічних зазначень. 

Важливо наголосити, що існують певні умови щодо надання правової 

охорони географічних зазначень, а саме:  

а) воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  

б) воно вживається як назва даного товару чи як складова частина цієї назви;  

в) у вказаному цією назвою географічному місці наявні характерні умови 

та/або людський фактор, що надають товару певних якостей чи інших 

характеристик;  

г) позначуваний цією назвою товар має певні якості, репутацію чи інші 

характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного 

місця природними умовами та/або людським фактором;  

д) хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється 

та/або переробляється в межах зазначеного географічного місця [98].  

Даний перелік є вичерпним та в повній мірі зазначає потреби щодо надання 

правової охорони географічного зазначення, що дозволяє регулювати дане питання. 

Слід відзначити, що виходячи з даного переліку умов надання охорони 

географічному зазначенню, потрібно виділити основну особливість та необхідну 
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умову, а саме те, що значущим фактором для надання правової охорони є те, щоб 

товар мав приналежність безпосередньо до місця географічного зазначення з яким 

його пов`язують. Саме на цьому, будується вся законодавча правова охорона 

географічних зазначень в Україні. 

Необхідним моментом в дослідженні даної теми є той факт, що на виконання 

Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» було 

прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про спеціально 

уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших 

характеристик товарів» від 23 квітня 2001 р. № 149-р7 [101], Положення про 

Перелік видових назв товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12 грудня 2000 р. № 583 [94], Положення про Державний реєстр 

України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і 

прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження 

товарів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 

2001 р. № 798 [93]. 

Крім вище перелічених нормативно-правових актів, захист географічних 

зазначень здійснюється законодавством України у сфері захисту від 

недобросовісної конкуренції Законом України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції» [96]. Відповідно, ст. 4 вищевказаного Закону правомірним є 

використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки 

(знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і 

періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, 

який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській 

діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього 

суб’єкта господарювання [96]. 

Слід зазначити, що норми даної статті не прямим чином регулюють питання 

щодо правової охорони географічних зазначень, а в контексті з іншими правами 

інтелектуальної власності. Тобто, даною статтею регулюються норми стосовно 

неправомірного використання позначень, що в свою чергу допомагає законодавству 
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України урегулювати питання стосовно охорони праці та встановити певні 

положення щодо захисту прав на географічні зазначення. 

Підсумовуючи все викладене вище, стосовно правової охорони географічних 

зазначень, доцільно констатувати, що національне законодавство в цілому в повній 

мірі регулює дане питання на рівні що відповідає міжнародними вимогам, зокрема 

вимогам Європейського Союзу. Але, необхідно виділити певні особливості у сфері 

правової охорони географічних зазначень за законодавством України, а саме: 

1) Цивільний кодекс України визнає лише географічне зазначення 

об’єктом права інтелектуальної власності, тоді як за Законом України «Про охорону 

прав на зазначення походження товарів» до кваліфікованих зазначень походження 

відносить географічне зазначення та назву місця походження товарів; 

2) відсутність окремого Закону України у сфері регулювання охорони 

географічних зазначень, відповідно норми даного питання регулюються у контексті 

з іншими правами інтелектуальної власності; 

3) Цивільним Кодексом України передбачається охорона географічних не 

лише товарів, але й послуг на відміну від Європейського законодавства; 

4) за законодавством України щодо правової охорони географічних 

зазначень право на використання та право на розпорядження географічними 

зазначеннями не може належати одній особі; 

5) у відповідності до законодавства стосовно охорони права на 

географічні зазначення, суб’єктом права на використання географічного зазначення 

не може бути 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 в регулюванні охорони географічних зазначень. 

На даному етапі регулювання на законодавчому рівні охорони географічних 

об’єктів здійснюється лише в контексті з іншими правами інтелектуальної 

власності, що призводить до певних прогалин та проблем у сфері регулювання 

даного питання. Тому, доцільним було б запровадити окремий закон, що регулював 

би питання охорони географічних зазначень, наприклад Закон України «Про 
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охорону прав на географічні зазначення», в якому б зазначалися вищенаведені 

положення щодо географічних зазначень. 

У зв’язку з цим можна з впевненістю сказати, що питання права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення досить актуальні і вимагають 

до себе підвищеної уваги, зокрема, питання правової охорони такого унікального 

об’єкта як найменування місця походження товару. Його унікальність зумовлена 

особливостями виникнення, пов’язаними з накопиченням, збереженням, 

застосуванням традиційних знань, впливом особливостей культури народів, а також 

роллю природи у формуванні властивостей товарів, визначених географічним 

середовищем конкретного місця. 

Правова охорона права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

здійснюється згідно Регламенту ЄС від 14 липня 1992 р. [108], а також положень 

СОТ і, Угоди ТРІПС [120]. Відповідно до Закону від 06 травня 1919 р. [186] у 

Франції діє охорона назв місця походження товарів, що надається тільки товарам, 

що походять з регіону конкретного спрямування їм властиві специфічні якості, що 

обумовлюються місцем виробництва і за своїм змістом закон направлений на 

охорону прав виробників. В межах даного нормативно-правового акту було 

створено спеціальне відомство (Institut National des Appellations d‘Origine (INAO), 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 із якісними властивостями 

товарів, що походять із вказаного місця [186]. Тож, важливо враховувати, що 

експертиза в рамках даного органу має певні етапи, які є дуже необхідними для 

отримання реєстрації на певну продукцію і в часовому вимірі може тривати до семи 

років. Після реєстрації назви місця походження товару власник або власники мають 

підтверджувати щорічно визначені характеристики і якість продукту, для якого 

зареєстровано назву місця походження. Необхідно зазначити, що на мінеральні 

води назва місця походження не реєструється, на відміну від реєстрації у 

вітчизняному законодавстві. 
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Також географічні зазначення в Франції охороняються в межах 

Європейського союзу відповідно до Правила (ЄС) № 2081/92. Досвід Франції 

базується на численних двосторонніх угодах, участю в Лісабонській угоді про 

охорону найменувань місць походження і їх міжнародної реєстрації, чинному в 

рамках Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року [81]. 

Положення окремих статей Паризької конвенції встановлюють спеціальний режим 

захисту від використання продуктів, які мають «неправильні, прямі чи непрямі, 

зазначення походження» [81]. Так, зокрема, у ст. 9 цього документу вказано, що на 

такі продукти може бути «накладено арешт при ввезенні до тих країн Союзу, в яких 

цей знак має право на законну охорону» [81]. Ряд концептуальних питань у частині 

охорони географічних зазначень закріплено також у Мадридській угоді стосовно 

припинення неправдивих або таких, що вводять в оману, зазначень походження 

товарів 1891 року та Лісабонській угоді про захист зазначень місць походження 

виробів та їх міжнародної реєстрації 1958 року. 

Порядок охорони географічних зазначень/найменувань місць походження 

товарів врегульовані ст. L.721-1, L.722-1–L.722-8 Кодексу інтелектуальної 

власності [188]. Відповідно до ст. L.722-1 Кодексу інтелектуальної власності під 

географічним зазначенням розуміються: найменування місця походження товару, 

визначені у ст. L.115-1 Кодексу прав споживача; охоронювані найменування місця 

походження товару та охоронювані географічні зазначення, передбачені 

регламентами Європейського Союзу про охорону географічних зазначень та 

найменувань місця походження сільськогосподарських продуктів та продуктів 

харчування; назви марочних вин, вироблених в певному регіоні, передбачені 

регламентами Європейського Союзу про спільну організацію ринку виноградарства 

і виноробства та загальні правила щодо визначення, призначення та подання 

спиртних напоїв. 

Варто зазначити, що до 1990 року предметом охорони у Франції були 

позначення, що відносяться до вин і спиртних напоїв, а з 1990 року до них додалися 

сільськогосподарські продукти, серед яких особливе місце займають сири. 

Необхідно враховувати, той факт що визнання найменування географічного об’єкта 
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як найменування місця походження товару дозволяє підняти вартість товару 

приблизно на 30 % і збільшити число робочих місць на відповідних виробництвах. 

У Франції визнано близько 600 найменувань місць походження товарів та 

географічних зазначень. З них 470 відносяться до вин, алкогольної продукції, 47 – 

молочним продуктам, 30 – іншим сільськогосподарським продуктам. Деякі 

найменування місць походження товарів та географічні зазначення визнаються з 

ініціативи з місць, інші – з ініціативи INAO. Переліки визнаних найменувань місць 

походження товарів та географічних зазначень уряд Франції в особі Мінсільгоспу 

передає в ЄС. В рамках ЄС публікуються отримані заявки у офіційному 

бюлетені [15, с. 12].  

Одним із головних документів, що регулює відносини в даній сфері в ЄС, є 

Регламент Ради № 2081/92 від 14 липня 1992 р. [108] про захист географічних 

зазначень та найменувань походження сільськогосподарських продуктів та 

продовольчих товарів. Як зазначає Ю. М. Капіца, прийняття Регламенту було 

пов’язане з питанням переорієнтації сільськогосподарської політики за спільними 

діями, що стала необхідною при допомозі виробникам сільськогосподарського 

профілю для створення на ринку стійкості між пропозицією та попитом, а також 

просування на ринок продуктів, які мають певні характеристики, що приносять 

користь сільському господарству, особливо у відсталих або віддалених регіонах [32, 

с. 292]. Ми погоджуємося із вченим, оскільки його думка, підкріплює важливість 

прийнятого акту в межах європейського континенту. 

Отже, на основі проведеного дослідження, варто вказати, що охорона права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення в Франції, має досить 

розгалужену структуру в сфері захисту починаючи від міжнародних угод, які 

ратифіковані Францією закінчуючи нормативно-правовими актами національного 

законодавства, із врахуванням специфіки сфери об’єктів інтелектуальної власності. 

Дослідження особливостей правової охорони географічних зазначень в Франції 

надає можливість визначити та окреслити найближчі перспективи подальшого 

розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. При цьому важливим є те, щоб у 

якості зразків та можливих моделей подальшого реформування права 
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інтелектуальної власності в Україні, потрібно запроваджувати кращі досягнення 

європейської правової науки, вдалі та універсальні юридичні категорії та 

конструкції у питаннях географічного зазначення, які враховували б як специфіку 

національного законодавства [46, с. 45]. 

В Італії фундаментальним у контексті охоронюваних географічних зазначень 

і найменувань місць походження товарів є Кодекс промислової власності 

Італії [146]. Іншими законами у сфері правової охорони права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення в Італії є Закон № 125 від 10 квітня 1954 р. 

«Про охорону найменувань місць походження і типових вказівок сирів» [178], 

Закон № 1618 від 07 грудня 1951 р. «Перехідні положення щодо застосування 

Закону № 1068 від 04 листопада 1950 р. “Про визначення району виробництва і 

характеристик типового вина району Москато ді Пантеллерія (Moscato di 

Pantelleria)”» та Закон № 1069 від 04 листопада 1950 р. «Про визначення району 

виробництва і характеристик типового вина району Марсала (Marsala)» [177]. 

В рамках декретної системи правової охорони в сфері географічних зазначень 

відповідними органами видаються декрети. Отже, в Італії декрети видаються від 

імені Президента Італійської Республіки, є ще ряд міністерських декретів, але вони 

мають обмежену сферу дії. Наприклад: Міністерський декрет № 5464 від 03 серпня 

2011 р. «Про вимогу про чіткість написання інформації про місце походження 

продовольчих продуктів» [160]. Міністерський декрет № 5388 від 01 серпня 2011 р. 

«Про застосування статті 17 Регламенту (ЄС) № 110/2008 Європейського 

Парламенту та Ради Європейського Союзу від 15 січня 2008 р. про визначення, 

опис, подання на ринок, маркування та захист найменувань місць походження 

спиртних напоїв – технічні характеристики «італійського бренді» (Brandy 

italiano)» [159]. Вказані закони та декрети носять більш регіональний характер і 

конкретизують норми в чітко окреслених сферах. 

Як уже зазначалося на прикладі Франції, у сфері охорони та захисту 

географічних зазначень на рівні міжнародного характеру існують угоди, які 

вплинули на формування законодавства в сфері охорони географічних зазначень в 

Італії, а саме Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року [81], 
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Мадридська угода про недопущення неправдивих або таких, що вводять в оману, 

зазначень походження на товарах 1891 року [67], Лісабонська угода про охорону 

найменувань місця походження товарів та їх міжнародну реєстрацію 1958 року [66]. 

Доцільно обґрунтувати, що з метою одержання охорони відповідно до Лісабонської 

угоди найменування місця походження повинно відповідати двом умовам: 

1) найменування місця походження повинно визнаватися й охоронятися як таке в 

країні походження, але кожне географічне зазначення повинно становити користь із 

виразної і позитивно застереженої охорони, що випливає зі спеціального офіційного 

акта (законодавчого або адміністративного положення, або судового рішення, або 

реєстрації). Такий офіційний акт вимагається тому, що повинні бути визначені 

специфічні елементи об'єкта охорони (географічний район, законні користувачі 

найменування місця походження, характер товару). Ці елементи повинні бути 

зазначені в заявці на міжнародну реєстрацію відповідно до Правила 1 Лісабонської 

угоди [185]; 2) найменування місця походження повинно реєструватися в 

Міжнародному бюро ВОІВ [113, с. 75]. В положенні вказаного документа 

міжнародного характеру закріплена процедура реєстрації, яка повинна проводитись 

компетентним відомством країни походження і тому не може бути затребувана 

зацікавленими сторонами. Проте національне відомство запитує міжнародну 

реєстрацію не від свого власного імені, а від імені «будь-яких фізичних або 

юридичних осіб», що мають право використати найменування місця походження 

відповідно законодавства чинного в певній країні. 

Варто вказати, що в Італії в межах законодавства ЄС функціонують 

спеціальні положення, які стосуються правової охорони географічних зазначень 

саме для певних видів товарів. Зокрема, це Положення Європейського Союзу: 

№ 2081/92 стосується географічних зазначень для сільськогосподарських товарів та 

продуктів харчування; Положення № 1493/99 – географічних зазначень для вин; 

Положення № 1576/89 – географічних зазначень для спиртних напоїв. Усі 

Положення Європейського Союзу мають пряму дію на території країн-членів [108]. 

Якщо взяти статистичні дані про країни, які зареєстрували свої географічні 
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зазначення та вказівки про походження, то на долю Італії припадає 

100 географічних зазначень. 

В Україні не запроваджені специфікації товарів, які позначаються 

географічними зазначеннями, що не дає змогу повноцінно адаптуватись до норм 

охорони зазначень українського походження на території Європейського Союзу. 

Адже, згідно передбаченого Положення № 2081/92, в нашій країні не створена 

установа, яка повинна проводить експертизу у відповідності продукту вимогам 

специфікації аналогічно до статей зазначеного положення, а також недосконалість 

правової охорони географічних зазначень та вказівок про походження в країні їх 

походження, яка б була аналогічною до охорони, що надається законодавством 

Європейського Союзу. 

Результативна правова база тільки сприятиме забезпеченню прав на 

географічні зазначення, допоможе полегшити порядок використання цих зазначень, 

оскільки право на їх використання виникатиме без додаткової реєстрації прав на це, 

а лише з факту реєстрації. Враховуючи досвід європейських країн, слід вказати, що 

норми, якими регулюються відносини щодо комерційних позначень, є близькими за 

змістом, і їх обґрунтовано можна закріпити у нормативно-правовому акті, в якому 

було б враховано вищенаведені положення щодо географічних зазначень. 

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. 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. При цьому: 

- просте зазначення походження товару – це географічне зазначення, що 

закріплюється за позначенням як зображувального характеру, так і за словесною 

структурою, та певною мірою вказує на географічне місце походження товару; 
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- назва місця походження – це конкретна назва місця виготовлення чи 

маркування товару, яка має конкретне розташування за географічним чинником та 

включає особливості того місця, де вказаний товар було виготовлено, з урахуванням 

людського фактора та природних особливостей території, які, певною мірою, 

гармонійно доповнюють один одного;  

- галузеве зазначення походження товару – це зазначення, яке проявляється 

через поділ на трудомісткі галузі з врахуванням територіального розміщення, що 

повною мірою розкриває характеристики товару (продукції), які в основному 

зумовлені поєднанням природних умов території, людського та виробничого 

чинників. Вказаний об’єкт дає змогу прослідкувати зв’язок «місце-особливі 

властивості, конкретні якості, репутація товару та сфера виробництва»;  

- гарантійне зазначення походження товару – має особливі властивості та 

тенденцію до перетворення, зумовлені наявністю різних факторів, а саме: 

природного фактору, до якого відносять клімат, ґрунтовий склад, розташування 

географічного об‘єкта відносно рівня моря, та людського фактору, який включає 

спеціальні професійні навики виробників, традиційні методи вироблення або 

вирощування товару, спеціальні технології. Гарантійне зазначення містить в собі не 

лише важливу інформацію щодо походження товарів, а й несе в собі більш 

змістовну інформацію про його виробника, що надає гарантію якості товару. 

2. Проведений аналіз дозволяє запропонувати наступну класифікацію 

суб’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення: 

Юридичні особи – виробники:  

а) комерційні; 

б) некомерційні. 

Фізичні особи – виробники:  

а) з метою отримання прибутку;  

б) без отримання прибутку (благодійність тощо). 

Також до відносин у сфері правової охорони й захисту в якості суб’єктів 

залучаються органи державної влади: 
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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). 

3. Право використання простого географічного зазначення (простого 

зазначення походження товару) 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.  

Крім загальних підстав – припинення дієздатності фізичних та юридичних 

осіб, спеціальними підставами для припинення права на використання простого 

географічного зазначення походження товару є момент, коли:  

- здійснено переробку товару в місцевості, відмінній від тієї, на яку вказує 

географічне зазначення, із суттєвими змінами якісних ознак товару, внаслідок яких 

виникає нова річ;  

- зареєстровано кваліфіковане географічне зазначення з відповідної 

місцевості за іншим суб’єктом на товар одного виду, якщо товар, який позначався 

простим географічним зазначенням, не відповідає особливим властивостям, певним 

якостям чи інші характеристикам товару, на який зареєстровано кваліфіковане 

географічне зазначення, або ж якщо виробник товару, який відповідав таким 

особливим властивостям, якостям та характеристикам, використовував географічне 

зазначення з ознаками кваліфікованого, недобросовісно (з дня, наступного за днем 

реєстрації відповідних змін);  

- з моменту спливу дванадцятимісячного строку від дня реєстрації 

кваліфікованого географічного зазначення з відповідної місцевості за іншим 

суб’єктом на товар одного виду, якщо товар, який позначався простим 

географічним зазначенням, відповідає особливим властивостям, певним якостям чи 

іншим характеристикам товару, таке використання географічного зазначення було 



 138 

добросовісним та не подано заявку на реєстрацію відповідного кваліфікованого 

географічного зазначення.  

4. 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. 

5. Моментом та підставами припинення права на використання 

кваліфікованого географічного зазначення є: 

- втрата особливих характеристик місця походження товару, які визначали 

його особливості (з моменту фактичної втрати такої характеристики);  

- втрата спеціальних якостей товару, що визначені в державному реєстрі (з 

моменту, визначеного в судовому рішенні);  

- ліквідація юридичної особи або смерть фізичної особи – правовласників 

кваліфікованого географічного зазначення;  

- подання правовласником до відповідних органів заяви про відмову від 

спеціального права на використання цього зазначення (з моменту публікації 

відомостей про це);  

- у разі несплати збору правовласником за продовження дії свідоцтва (право 

припиняється з першого дня дії наступного строку, за який збір не сплачено);  

- втрати кваліфікованим географічним зазначенням, пов’язаним із місцем в 

іноземний державі, правової охорони в країні походження; 

- визнання рішенням суду набуття охоронюваного географічного зазначення 

походження товару видовою назвою (з моменту набрання законної сили судовим 

рішенням); 

- уточнення описаних у державному реєстрі характеристик товару чи 

уточнення відповідності кваліфікованого зазначення походження товару його 

географічному місцю на підставі судового рішення, внаслідок чого щодо окремих 

підвидів товарів відпали підстави для позначення їх кваліфікованим географічним 
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зазначенням (з моменту внесення змін до реєстру на підставі рішення суду, що 

набрало законної сили).  

З наведеними вище підставами пов’язується або ж втрата права на 

використання кваліфікованого географічного зазначення одним із його суб’єктів, 

якщо таке право зберігається за іншими суб’єктами, або ж припинення правової 

охорони географічного зазначення, за якого усі товаровиробники отримують змогу 

використовувати таке географічне зазначення, яке виникає у них з підстав та 

моменту виникнення права на просте позначення місце походження товару.  

6. За законодавством Франції набуття та припинення права на використання 

охоронюваних географічних зазначень відбувається в момент виникнення 

сукупності наступних фактів, а саме: 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. 

7. 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. Останні сприяють 

генезису об’єктів права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що 

підлягають особливій правовій охороні. Цей аспект правового регулювання 

доцільно запозичити в законодавство України. 
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8. Виділено особливості у сфері правової охорони географічних зазначень за 

законодавством України, а саме: 

- 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 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 в регулюванні охорони географічних зазначень. 

9. 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАХИСТ ПРАВ НА ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМНІ 

ПИТАННЯ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ, ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ 

 

3.1 Захист прав інтелектуальної власності на географічне зазначення за 

законодавством України, Франції та Італії 

 

В умовах торгової інтеграції ринку України з ринком ЄС та підписання Угоди 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

(надалі – «Угода про асоціацію») питання належного захисту прав на географічне 

найменування постало ще більш гостро. Необхідно підкреслити, що в самій Угоді 

про асоціацію питанню регулювання географічних позначень приділено окремий 

підрозділ, який нараховує десять статей та окремі додатки [118]. В останніх зокрема 

врегульовано спільні заходи із захисту географічних зазначень на території України 

та ЄС. 

Щодо суспільної значимості можна беззаперечно стверджувати, що дане 

дослідження є не лише цікавим з точки зору правової теорії та практики, а й може 

мати користь для покращення економічних показників в нашій державі, надати їй 

конкурентоспроможність на міжнародному ринку продукції. Можна привести 

наочний приклад. Так, відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС та додатків до неї, 

Україна зобов’язалась здійснювати охорону та захист 3068 географічних зазначень, 

зареєстрованих за резидентами співтовариства, натомість ЄС відповідно до Угоди 

зобов’язаний захищати лише два географічні зазначення вин України – «Новий 

Світ» та «Сонячна Долина» [118]. При цьому, слід підкреслити, що обидві з цих 

назв стосуються території АР Крим, яка на даний момент окупована державою-

агресором. Така значна перевага в кількості об’єктів, що підлягають захисту у ЄС, 

захищати які зобов’язалася України в Угоді про асоціацію, дає підстави зробити 

наступні висновки. По-перше, економіка України не є конкурентоспроможною в 

плані продуктів, географічне зазначення яких складає споживчу цінність, яку 
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доцільно захищати відповідними правовими засобами. По-друге, у суб’єктів права 

на географічне зазначення відсутній інтерес до правового оформлення прав на 

відповідне географічне зазначення. На нашу думку, це прямо пов’язане зокрема з 

тим, що в Україні система захисту права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення є недосконалою, що знижує мотивацію суб’єктів такого права, чи осіб, 

які можуть бути його суб’єктами, до удосконалення своєї національної продукції, її 

просування на міжнародних ринках, які б в майбутньому принесли фінансову 

вигоду як виробникам, так і державі. Тому вважаємо, що оптимізація системи 

правового захисту географічних зазначень в Україні з урахуванням досвіду 

передових держав – членів ЄС зможе покращити ситуацію та забезпечити 

дотримання інтересів України та її резидентів на ринках міжнародної торгівлі.  

Серед вітчизняних вчених способи захисту прав інтелектуальної власності, 

зокрема географічного зазначення, досліджували такі науковці як 

Ю. Л. Бошицький, В. П. Воробйов, В. С. Дроб’язко, Ю. М. Капіца, О. О. Ковальчук, 

А. О. Кодинець, Ю. С. Мельниченко, А. В. Міндул, О. П. Орлюк, 

О. А. Підопригора, О. О. Підопригора, Н. О. Саніахметова, А. О. Саржан, 

А. Д. Святоцький, С. К. Ступак, О. О. Тверезенко, Є. О. Харитонов, 

Я. М. Шевченко, Р. Б. Шишка та багато інших. Даним питанням також займалися й 

практики – Г. О. Андрощук, М. В. Паладій та ін. Дослідженню географічного 

зазначення також приділена увага сучасними зарубіжними фахівцями, серед яких 

можна зазначити М. Блейкні, С. Ескудеро, К. Лакерт, В. О’Брайан, С. Стерн, 

С. Харте-Бавендам та багатьма іншими. Відповідні науковці внесли вагомий внесок 

в розвиток науково-теоретичних поглядів на географічні зазначення як об’єкта 

цивільних прав. 

Однак дослідження науковців з зарубіжних країн за незначними винятками 

стосуються міжнародно-правового досвіду захисту відповідних прав, а вихідні 

результати не стосуються можливості запозичення цього досвіду в Україні. 

Дослідження ж вчених України зазвичай стосуються окремих питань зарубіжного 

досвіду захисту географічних зазначень та їх позитивного впливу, однак в більшій 

мірі науковці не зосереджували свою увагу на дослідженні такого досвіду 
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конкретної держави. Крім цього багато досліджень не враховують сучасні тенденції 

захисту географічних зазначень в умовах інтеграції ринків України та ЄС, 

пожвавлення торгівлі між нашою державою та даним економічно-митним союзом. 

Це все потребує нового комплексного дослідження у сфері захисту географічних 

зазначень. 

Так, Н. С. Кузнєцова та О. В. Кохановська зазначають, що забезпечення 

реалізації та захисту прав усіх учасників (суб’єктів) відносин інтелектуальної 

власності належить сьогодні до пріоритетних завдань правового регулювання [63, 

с. 23].  

У контексті захисту прав на географічне зазначення, одразу слід зазначити, 

що зі вступом у силу Угоди про асоціацію України та ЄС, значна частина аспектів 

такого захисту випливає саме із регулювання Конвенції. Так, станом на сьогодні 

остання держава – Королівство Нідерланди ратифікувала Угоду, яку повторно 

підписав монарх 01 червня 2017 р. після попередньо проведеного консультативного 

референдуму, на якому піддані Нідерландів висловились проти ратифікації Угоди. 

Тим не менше після проведення повторних консультацій та голосування було 

прийнято позитивне рішення щодо підписання Угоди, про що 15 червня було 

офіційно повідомлено Генеральний секретаріат Ради Європейського Союзу. На 

основі успішної ратифікації Угоди усіма договірними сторонами 11 липня 2017 р. 

Рада ЄС затвердила Угоду [201]. Тому відповідно до ч. 2 ст. 486 Угоди про 

асоціацію, остання набирає чинності на постійній основі з 01 вересня 2017 р. [118]. 

Таким чином, питання міжнародного захисту географічних зазначень між 

державами Україною, Францією й Італією та іншими державами – членами ЄС 

врегульовуються відповідною Конвенцією, зумовлюючи необхідність уніфікації 

підходів зокрема і в національному законодавстві. 

На виконання зобов’язань взятих Україною в Угоді про асоціацію в частині 

захисту географічних зазначень, зокрема у частині захисту географічних зазначень, 

а саме підрозділ 3 ч. 2 глави 9 розділу IV та ч. 3 глави 9 розділу IV Угоди про 

асоціацію [118], п. 125 Плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію на 2016–2019 роки, 
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затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. 

№ 217-р [83], п. 173 Плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. 

№ 184-р [92], Плану імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері 

інтелектуальної власності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС» від 04 березня 2015 р. 

№ 164-р [103], Міністерством економічного розвитку і торгівлі України розроблено 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень», який внесений 

Кабінетом Міністрів України на розгляд до Верховної Ради України № 6023 від 

03 лютого 2017 р. [105]. Запропонованим проектом Закону передбачається 

імплементація вимог положень Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 від 14 грудня 

2006 р. про захист географічних позначень та позначень походження 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування [107], та Регламенту 

№ 110/2008 Європейського парламенту і Ради ЄС від 15 січня 2008 р. про 

визначення, опис, представлення на ринку, маркування і захист найменувань місць 

походження спиртних напоїв і відміну Регламенту ЄЕС 1576/89 [106] у національне 

законодавство. Зокрема, Законопроект імплементує Угоду про асоціацію. 

Законопроектом пропонується надати нове визначення термінів «географічне 

зазначення», «назва місця погодження товару» тощо; уточнити умови надання 

правової охорони географічному зазначенню та підстави для відмови в надані такої 

охорони; визначити умови надання правової охорони омонімічному географічному 

зазначенню; уточнити коло осіб, які мають право на державну реєстрацію 

географічного зазначення; переглянути вимоги до заявки на реєстрацію; 

удосконалити порядок проведення експертизи заявок на географічні зазначення; 

визначити вимоги до технічних умов, яким повинен відповідати товар, для якого 

заявляється зазначення; уточнити перелік прав та обов’язків, що випливають з 

державної реєстрації географічних зазначень [105; 88].  
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Законопроектом № 6023 передбачається перш за все, зміна самої назви 

об’єкту, оскільки «кваліфіковані зазначення походження товару» (КЗПТ), «назва 

місця походження», «географічне позначення походження товару» вже є 

устарілими і за Законопроетом названі нові погляди та дефініції. Так, зокрема, 

передбачається перш за все, зміна самої назви об’єкту – географічне зазначення, а 

«назва місця походження» це вид географічного зазначення який відрізняється 

більшою прив’язкою до місця виробництва, і не може бути перенесене на іншу 

територію. Вилучене зі сфери дії вказаного Закону просте географічне зазначення, 

воно охороняється саме по собі, як хибне або правдиве.  

Серед основних концептуальних нововведень можна виділити те, що 

законопроектом передбачається ввести єдине поняття «специфікація товару», що 

об’єднує в собі сукупність відомостей про товар, для маркування якого 

використовується географічне зазначення, узгоджених уповноваженим органом 

(найменування та опис товару, сировини, основні фізичні, хімічні і т. ін. 

характеристики товару, межі географічної місцевості, де виробляється товар, 

територію виробництва сировини, опис способів виробництва товару і т. ін.). При 

цьому, будь-яке географічне зазначення слід розглядати як елемент специфікації, 

порушення якої тягне за собою відповідальність передбачену чинним 

законодавством України. М. С. Коваль також підкреслює, що на відміну від чинної 

редакції Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», 

законопроект передбачає право на реєстрацію географічного зазначення тільки 

об’єднанням осіб, які у вказаній географічній місцевості виробляють товар і/або 

добувають (переробляють) сировину для товару [37]. Однак право реєстрації 

географічного зазначення може бути надано одній фізичній або юридичній особі, 

але лише при дотриманні двох умов:вона є єдиним виробником, який бажає подати 

заявку на реєстрацію; географічна територія, де здійснюється виробництво, 

переробка, приготування товару, має характеристики, що істотно відрізняються від 

прилеглих територій [105]. Відповідні зміни суттєво дозволять наблизити основні 

засади захисту кваліфікованих географічних зазначень, роблячи їх більш 



 146 

наближеними із відповідними моделями ЄС загалом та національними підходами 

до визначення самого об’єкту прав інтелектуальної власності зокрема. 

Що стосується особливостей правової охорони географічних зазначень, то їх 

досить багато, але основні стосуються обсягу правової охорони (права, які 

«випливають з» виготовлення, експорту) – принцип охорони «від зворотнього», 

наприклад охорона від недобросовісного використання, підробок тощо. 

У законопроекті вказується, що спеціально уповноважені органи мають право 

здійснювати контроль за наявністю в товарі особливих якостей та інших 

характеристик, відомості про які внесено до Реєстру. Так, наприклад, контроль за 

продукцією, яка виходить на ринок і являється географічним зазначенням, здійснює 

Міністерство аграрної політики та продовольства України, коли мова йде про 

продукти харчування, вина, алкогольні напої. 

Також передбачений взаємний захист географічних зазначень України з 

Європейським Союзом.  

Францію [167, c. 13] та Італію [173, c. 62] у контексті географічного 

зазначення та його захисту вважають одними з основних бенефіціарів системи 

захисту прав на географічні зазначення в ЄС. Це випливає зокрема з кількості 

зареєстрованих за резидентами відповідних держав охоронюваних зазначень місця 

походження товару на рівні ЄС. Так, з поміж практично 5000 зареєстрованих 

географічних зазначень у Співтоваристві, Франція та Італія займають перше та 

друге місця відповідно [124, с. 77]. Основна кількість географічних зазначень 

припадає на вино, щодо якого за Францією зареєстровано понад 450 одиниць, за 

Італією – понад 400 [61, с. 21]. Таке активне застосування інституту географічного 

зазначення вказує не лише на ефективність захисту цих прав інтелектуальної 

власності у Франції та Італії та інших державах Співтовариства, а й на значну 

соціально-економічну мотивацію у здійсненні реєстрації таких географічних 

зазначень. 

Попередньо нами було досліджено охорону географічного зазначення в 

Україні та зарубіжних державах, яка є наближеною, проте не тотожною юридичною 

категорією із поняттям захист. Згідно з розумінням тлумачного словника 



 147 

української мови «захист» означає дію за значенням «захищати», а також охорону, 

заступництво, підтримку [117, с. 10]. Інший тлумачний словник розкриває слово 

«захист» як активну протидію негативному впливу, як те, що слугує обороною або 

рятує від чогось неприємного, небезпечного, як охорона, заступництво, підтримка, 

тощо [77, с. 507]. В даному випадку звернемо увагу на таку особливість даного 

терміну як активність, тобто захист є активними діями, які спрямовані на протидію 

чомусь. Ця протидія стосується порушенню права на географічне зазначення. Саме 

аспект активності та протидії конкретним посяганням, на нашу думку, повинен 

братися за основу при розмежуванні цих понять.  

Таку думку підтримують представники теоретичних правових наук. Так, 

наприклад, захист визначається як активне втручання органів держави, громадських 

організацій і громадян у процес реалізації прав і свобод [12, с. 32]. Вдало 

охарактеризував поняття «захисту» В. Н. Бутилін, визначивши його як примусовий 

(щодо зобов’язаної особи) спосіб здійснення права, що застосовується в 

установленому порядку уповноваженими органами з метою відновлення 

порушених прав [9, с. 45]. Відомий науковець теорії держави і права О. Ф. Скакун 

розглядає захист як найдієвішу охорону прав людини [112, с. 189–190]. З наведених 

позицій вірно зазначено ознаку активності як підставу для відмежування захисту від 

охорони, яка може бути і пасивною та охороняти права інтелектуальної власності 

від посягань невизначеного кола осіб. Необхідно погодитись із розумінням 

«захисту» з О. Ф. Скакун, яка поняття «захист» розглядає як форму «охорони». 

Доволі детально означену проблематику розглядав С. Я. Вавженчук, зазначаючи, 

що поняття «захист» та «охорона» не є чітко визначеними та розмежованими за 

своїм змістом та сутністю. На основі аналізу доктринальних поглядів та 

законодавства, вчений підсумовує, що поняття охорона є ширшим і, в залежності 

від обставин, може включати в себе категорію захисту [11, с. 48]. Тому 

визначальним для відмежування захисту від охорони буде ознака вже наявного 

порушеного права, щодо якого застосовуватимуться дії та способи дій з метою його 

відновлення. Охорона в даному випадку поняття більш абстрактне та стосується 
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усієї системи, яка унеможливлює чи ускладнює порушення прав на географічне 

зазначення. 

Поняття «захист прав інтелектуальної власності на географічне зазначення» є 

видовою частиною поняття «захист прав інтелектуальної власності». Саме ж 

поняття «захист права інтелектуальної власності» у науковій літературі 

визначається як передбачена законодавством діяльність відповідних державних 

органів у справі визнання і поновлення прав, а також усунення перешкод, що 

заважають реалізації прав і законних інтересів суб’єктів права у сфері 

інтелектуальної власності [27, с. 34; 34, с. 97–98]. З наведеного у досліджуваній 

категорії необхідно виділити два аспекти – правовий, який можна поділити за 

галузями права, наприклад, адміністративно-правовий, кримінально-правовий 

захист, а також за суб’єктом – судовий захист, захист уповноваженими державними 

органами, тощо.  

О. О. Ястремська лаконічно визначає захист інтелектуальної власності як 

сукупність заходів, спрямованих на визнання та відновлення прав інтелектуальної 

власності у випадку їх порушення [133, c. 52]. Такі дії можуть визначатися як засіб 

захисту прав на географічне зазначення. Сам же ж результат як акт судового чи 

юрисдикційного органу, який повинен відновити порушене право, визначає спосіб 

захисту прав інтелектуальної власності. Сукупність наведених категорій утворюють 

склад категорії захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

На основі наведеного аналізу визначимо, що 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. 

Здійснюючи аналіз законодавства України, необхідно в першу чергу 

звернутися до основи регулювання права інтелектуальної власності, яке 

знаходиться в Цивільному кодексі України. Не повторюючи детальний аналіз, 

основний засіб захисту визначений як один з елементів самого права на географічне 
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зазначення – право перешкоджати неправомірному використанню географічного 

зазначення, у тому числі забороняти таке використання (п. 3 ч. 1 ст. 503 ЦК) [125]. 

Якщо брати до уваги положення про захист права інтелектуальної власності судом, 

то в даному випадку ця глава ЦК України не встановлює конкретних способів 

захисту даного права інтелектуальної власності, які можуть бути застосовані судом. 

Судовий 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. Перші 

два види судових способів захисту повинні бути використані правовласником чи 

іншою особою самостійно шляхом подання позову до осіб, які порушили таке 

право. Усі інші засоби є поєднанням судового захисту та юрисдикційного захисту 

прав інтелектуальної власності на географічне зазначення, що здійснюється 

компетентними органами держави.  

Продовжуючи аналіз судового засобу захисту зазначимо, що правовласник 

чи інша особа, яка вважає, що її права у сфері використання географічного 

зазначення порушено, вправі використовувати усі надані їй засоби захисту її прав. 

Суд розглядаючи справу за позовами осіб, які пов’язані з використанням 

географічних зазначень, може захистити права таких осіб у спосіб, що встановлений 

законодавством. З наведеного можна виділити загальні способи судового захисту 

передбачені у ст. 16 ЦК України та спеціальні способи захисту, які передбачені в 

ст. 432 ЦК України та стосуються об’єктів права інтелектуальної власності. Обидва 

види способів захисту деталізуються у позовних вимогах, які зазначає особа 

подаючи позов до суду. Особливістю спеціальних способів захисту прав 

інтелектуальної власності є встановлення законодавством особливих притаманних 

лише для інституту інтелектуальної власності способів, які суд може використати 

приймаючи рішення по суті спору. Такі способи захисту є особливими з тих 

причин, що право інтелектуальної власності не завжди ефективно буде захищене, 

якщо обмежити вибір правовласників загальними способами захисту, що 

встановлені у ст. 16 ЦК України. 
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Говорячи про спосіб захисту цивільних прав та обов’язків необхідно звернути 

увагу на те, що за судовим захистом може звернутися лише особа, чиї права, 

свободи та інтереси порушено, оспорено та невизнано [128]. У нашому випадку 

суб’єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники 

товарів, асоціації споживачів, інші особи визначені законом [125]. Варто 

підкреслити, що цим положенням суб’єктів права інтелектуальної власності 

звужують до осіб, які прямо визначені в законі. Якщо ж конкретна особа не 

визначена в законі як суб’єкт інтелектуальної власності – її права та інтереси, що 

випливають із інституту географічного зазначення, можуть не бути не захищеними 

в суді. В цьому контексті також необхідно звернути увагу на те, що законодавство, а 

саме ч. 2 ст. 503 ЦК України використовує такий термін як «окремий суб’єкт права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення», якому притаманний 

особливий спектр прав, який встановлюється окремим законом [125]. З наведеного 

можна зробити висновок, що законодавець розрізняє конкретно визначених 

суб’єктів, за якими зареєстровано право інтелектуальної власності на кваліфіковане 

географічне зазначення та так званих колективних суб’єктів права на географічне 

зазначення, яких ще можна визначити як конкретно не означених суб’єктів права 

інтелектуальної власності. До останнього можна віднести асоціації споживачів, за 

якими не зареєстроване конкретне кваліфіковане географічне зазначення, проте 

вони мають можливість в порядку законодавства України захищати колективні 

права споживачів, які випливають із інституту географічного зазначення – в даному 

випадку такого, яке не є кваліфікованим. Таку ж позицію висловлював 

О. А. Саржан [111, с. 191], хоча в самому законодавстві за асоціаціями споживачів 

закріплене право на реєстрацію відповідного кваліфікованого географічного 

зазначення. 

Тому притаманною рисою судового захисту прав інтелектуальної власності є 

взаємозалежність статусу суб’єкта, якого права чи інтереси у сфері географічного 

зазначення порушено, з сукупністю конкретних засобів та способів захисту прав на 

географічне зазначення судом, тобто їх обсягом. 
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Судовий захист, як і будь-який інший юрисдикційний захист залежить також 

від того, який саме аспект права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення порушено. В цій площині проблему більш детально врегульовано у 

спеціальному Законі України «Про охорону прав на зазначення походження 

товарів». Виходячи з основних положень даного законодавчого акту, можна прийти 

до висновку, що набір засобів захисту можна виділити із двох систем правової 

охорони географічного зазначення в праві України – системи охорони простого 

зазначення походження товару та системи охорони кваліфікованого зазначення 

походження товару [98]. В розрізі обидвох наведених систем захисту, варто 

зазначити, що правове регулювання захисту географічного зазначення походження 

товару може бути захищене нормами загального законодавства, яке включає в себе 

інститут захисту прав споживачів, інститут захисту конкурентних правил, інші 

правові інститути не пов’язані саме з інститутом інтелектуальної власності, а також 

нормами інституту інтелектуальної власності, коли порушено зареєстроване право 

конкретного суб’єкта. 

Цю диференціацію можна умовно визначити як загальний захист правил 

зазначення місця походження товару та спеціальний захист зареєстрованих 

кваліфікованих зазначень місця походження товару в залежності від інститутів 

правового регулювання об’єкту захисту.  

Більш детально про наведений поділ систем захисту можна зазначити 

наступне. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів», правова охорона, елементом якої є засоби та способи захисту, 

простого зазначення походження товару полягає у недопущенні використання 

зазначень, що є неправдивими (фальшивими) чи такими, що вводять споживачів в 

оману щодо дійсного географічного місця походження товару. Просте зазначення 

походження товару не підлягає реєстрації [98]. З наведеного можна зробити 

висновок, що просте зазначення походження товару розглядається виключно в 

контексті захисту прав споживачів, які регулюються відповідним законодавством. 

З природи прав інтелектуальної власності випливає наявність суб’єкта, який має 

відповідні права та засоби їх захисту. В даному випадку про просте географічне 



 152 

зазначення цього вказати не можна. Основні засоби захисту простого зазначення 

походження товару ґрунтуються на засобах захисту прав споживачів, що 

встановлюються Законом України «Про захист прав споживачів», а також 

врегульовуються митними правилами та процедурами, якими заборонено ввозити 

відповідні товари з невірним географічним зазначенням. На наше переконання, в 

даній ситуації засоби захисту спрямовані не на відновлення порушеного права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення, а саме на захист прав 

споживачів на отримання достовірної інформації про продукцію та інших таких 

прав. Наведені права мають колективний характер, для захисту яких більш 

притаманна діяльність асоціацій споживачів. Таким чином просте географічне 

зазначення не підлягає спеціальному захисту, який встановлений інститутом права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення. 

Єдиним винятком з наведеного правила буде, коли просте географічне 

зазначення походження товару є елементом зареєстрованої Торгової марки [33, 

c. 30–31; 125]. У такому разі зазначення походження товару буде захищатися 

інститутом інтелектуальної власності на торгову марку. Натомість спеціальних 

засобів захисту нарівні з кваліфікованими географічними зазначеннями походження 

товару відповідний об’єкт не отримає.  

Наведене вище підтверджується положеннями ч. 2 ст. 6 Закону України «Про 

охорону прав на зазначення походження товарів», відповідно до якого цим Законом 

надається правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів на 

підставі їх реєстрації, яка діє безстроково від дати реєстрації [98]. Таким чином 

сфера регулювання даного Закону поширюється на відносини правової охорони та 

захисту саме кваліфікованих позначень походження товару як об’єкта права 

інтелектуальної власності. Щодо простого зазначення, в даному випадку цей Закон 

лише побіжно згадує межі такого захисту, які здебільшого врегульовані Законом 

України «Про захист прав споживачів», Господарським кодексом України, Митним 

кодексом України [72], іншими законодавчими актами. Це вказує на те, що згідно з 

законодавством України лише кваліфіковане географічне позначення походження 

товару підлягає спеціальним інституційним засобам захисту як об’єкт 
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інтелектуальної власності на географічне зазначення, натомість захист простого 

зазначення здійснюється в межах загальної системи захисту прав, свобод та 

інтересів осіб та здебільшого є захистом колективних, а в окремих випадках, 

індивідуальних прав споживача.  

Спеціальні засоби захисту права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення встановлюються у ст. 25 аналізованого спеціального Закону. Відповідно 

до ч. 1 цієї статті, захист прав на зазначення походження товару здійснюється у 

судовому та іншому встановленому законом порядку. В частині 2 зазначено, що 

юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв’язку з 

застосуванням цього Закону [98]. Вказане застереження слід розуміти крізь призму 

того, що аналізований нормативно-правовий акт в більшій мірі зводиться до 

охорони прав на кваліфіковане географічне зазначення та його захисту. Проте 

необхідно відзначити, що Конституція України в будь-якому випадку поширює 

юрисдикцію судів на усі правовідносини [58]. Відповідно, не залежно від того, чи 

передбачено один із спеціальних засобів захисту права на географічне зазначення у 

аналізованому Законі, чи ні, особа вправі звернутися за захистом своїх прав, якщо 

доведе у порядку встановленому процесуальним законодавством, що її права 

пов’язані із використанням позначення місця походження товару, простого чи 

кваліфікованого, порушені та обере належний спосіб захисту своїх прав. 

Спеціальні засоби захисту права власності на географічні зазначення 

встановлені у ч. 2 ст. 25 Закону, згідно з яким суди відповідно до їх компетенції 

розв’язують, зокрема, спори про: правомірність реєстрації кваліфікованого 

зазначення походження товару; встановлення факту використання кваліфікованого 

зазначення походження товару; порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію 

права на використання кваліфікованого зазначення походження товару; 

компенсації [98]. Наведений перелік судових спорів є спеціальними засобами 

захисту прав інтелектуальної власності на кваліфіковане зазначення походження 

товару. В даному випадку суб’єктами, які мають право скористатися відповідними 

засобами захисту, є не лише особи, за якими зареєстроване кваліфіковане 

географічне позначення походження товарів. Так, щодо вимог про правомірність 
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реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару; встановлення факту 

використання кваліфікованого зазначення походження товару, то в першому 

випадку крім власника даного об’єкту інтелектуальної власності, до суду може 

звернутися будь-яка особа, права якої порушено такою реєстрацією (фактично це 

виробник аналогічного товару, або ж інша особа за умови обґрунтованих доводів, 

що її права такою реєстрацією порушено), в другому випадку звернутися за 

захистом даного права інтелектуальної власності може також особа, яка 

добросовісно та правомірно використовувала відповідне географічне зазначення до 

його реєстрації за іншим окремим суб’єктом. Що стосується таких категорій спорів 

про порушення прав власника свідоцтва про реєстрацію права на використання 

кваліфікованого зазначення походження товару, а також щодо компенсації за 

відповідне порушення, то в даному випадку особою, яка може скористатися 

судовим чи іншим юрисдикційним захистом є виключно власник даного об’єкту 

інтелектуальної власності, який одержав відповідне свідоцтво у встановленому 

Законом порядку. В цьому полягає суть інституту географічного зазначення, який 

надає володільцю прав інтелектуальної власності особливу охорону та способи 

захисту від порушень. 

Наостанок слід зазначити, що будучи інститутом, який не так широко 

використовується, судові спори з приводу прав на географічні зазначення не є 

настільки поширеними. Так, А. І. Данилюк на основі власного дослідження даних 

Єдиного державного реєстру судових рішень зазначає, що значної кількості судових 

справ з приводу географічних зазначень немає – всього 4 за період з 2006 по 

2016 роки [23, c. 10]. При цьому, слід звернути увагу, що справи з приводу прав 

інтелектуальної власності можуть розглядатися як у порядку цивільного, так і в 

порядку господарського судочинства. Однак станом на сьогодні не можна говорити 

про певну сформовану судову практику з приводу захисту прав на географічне 

зазначення. Ситуація не змінилася і в процесі тимчасового застосування положень 

Угоди про асоціацію. Однак, на наше переконання, у подальшому слід очікувати 

певного пожвавлення комерційного обороту товарів з географічним зазначенням та 

відповідних спорів в умовах, коли в Україні захищатиметься значна кількість 
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кваліфікованих географічних зазначень товаровиробників з ЄС. В будь-якому 

випадку слід також очікувати розвитку цього інституту в Україні, чому сприятиме 

пожвавлення ділового обороту з ЄС та виходу якісних національних товарів на 

український та міжнародні ринки, які б могли бути захищеними відповідними 

правовими інститутами. В будь-якому випадку слід підкреслити, що Українська 

держава на етапі укладення Угоди про асоціацію не забезпечила дотримання 

національного інтересу та не сприяла розширенню захищених географічних 

зазначень українських товаровиробників.  

Можемо резюмувати, що законодавство України надає ефективні засоби та 

способи судового захисту права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення саме виключним суб’єктам, за якими зареєстроване це право. Щодо 

захисту прав та інтересів, які не пов’язані з правом інтелектуальної власності, 

останні можуть отримати захист, який випливає з інших інститутів права, відмінних 

від інституту інтелектуальної власності. Таким чином обсяг судового захисту та 

можливість обрати способи такого захисту значно диференціюються в залежності 

від суб’єктної складової та об’єкту, який захищається. 

Не слід забувати і про альтернативні засоби вирішення спорів, до яких слід 

віднести арбітраж, різні форми медіації, інші примирливі процедури тощо. Останні 

можуть широко застосовуватися для вирішення спорів між суб’єктами прав на 

географічне зазначення з набуттям чинності нового законодавства та більш 

активним використанням інституту кваліфікованих географічних зазначень як 

об’єкта права інтелектуальної власності.  

Крім захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення судом 

в порядку позовного провадження, законодавство України визначає й інші засоби 

захисту, наприклад, кримінально-правовий захист. Кваліфіковане позначення 

походження товару є окремим об’єктом злочину передбаченого ст. 229 

Кримінального кодексу України – «незаконне використання знаку для товарів і 

послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження 

товару» [60]. Склад даного злочину наявний, якщо незаконним використанням 

кваліфікованого зазначення походження товару завдано шкоду, яка у двадцять і 
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більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є досить 

низьким порогом для притягнення до кримінальної відповідальності. Внаслідок 

цього власник прав інтелектуальної власності на географічне зазначення 

користується не лише цивільно-процесуальними засобами захисту, а й може 

звернутися до компетентних органів щодо кримінально-правового захисту його 

законних прав.  

Іншим способом захисту є захист права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення у межах інституту адміністративної відповідальності. Така 

відповідальність за незаконне використання кваліфікованого географічного 

зазначення у Кодексі України про адміністративні правопорушення не виділяється 

окремо, а встановлена узагальнено як порушення прав на об’єкт інтелектуальної 

власності [54]. Сама ст. 51-2 встановлює перелік таких об’єктів, серед яких право на 

географічне зазначення відсутнє. Виходячи з того, що перелік об’єктів, які 

захищаються даною нормою, не є вичерпним, географічне зазначення також 

віднесемо до об’єктів, за незаконне посягання на які встановлюється 

адміністративна відповідальність. Тому особа, за якою зареєстроване право на 

географічне зазначення може звернутися за захистом даного права до 

уповноважених органів державної влади, які вправі складати протоколи про це 

адміністративне правопорушення.  

Спеціальний адміністративно-правовий захист правовласників 

кваліфікованого географічного зазначення здійснюється окрім суду, органом 

реєстрації прав на географічне зазначення, яким на сьогодні є Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі. Останній полягає у здійсненні процедури 

реєстрації, проти якої кожна особа вправі подати свої заперечення. Крім цього інші 

правовласники географічного зазначення, щодо якого здійснюється процедура 

реєстрації, отримують право на реєстрацію досліджуваного права інтелектуальної 

власності за ними. Сам факт внесення в реєстр та видачі свідоцтва можна вважати 

одним з елементів спеціального захисту правовласників географічного зазначення 

як об’єкту спеціальної охорони.  
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В розрізі інших державних органів, які наділені повноваженнями здійснювати 

захист прав інтелектуальної власності на географічне зазначення, значну роль щодо 

захисту прав інтелектуальної власності на географічні зазначення відіграють митні 

органи України. Це врегульовано розділом XIV Митного кодексу України 

«Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів 

через митний кордон України» [72]. З цією метою ведеться митний реєстр об’єктів 

інтелектуальної власності. Правовласник кваліфікованого географічного 

зазначення, який має підстави вважати, що його права можуть бути порушені під 

час перевезення товарів через державний кордон, вправі подати відповідну заяву до 

митного органу щодо сприяння захисту його прав інтелектуальної власності. На 

підставі наведеної заяви вносяться дані у відповідний митний реєстр, що є 

підставою для призупинення перевезення товарів, які порушують права на 

кваліфіковане географічне зазначення. Правовласник протягом 10 робочих днів з 

цього приводу має право звернутися до суду за захистом своїх прав інтелектуальної 

власності. На даний момент захист прав на географічне зазначення походження 

товарів митними органами є особливо актуальним з огляду на поглиблення торгівлі 

з державами – членами ЄС, де відповідне питання більш детально врегульовано, по-

друге, зобов’язаннями взятими Україною щодо охорони понад трьох тисяч 

географічних зазначень правовласників – резидентів ЄС.  

За законодавством України, інституційна складова системи захисту також 

визначена доволі широко. Крім судів, органів державної фіскальної служби, органів 

уповноважених на захист прав споживачів, органів реєстрації зазначень місця 

походження товару, інших державних органів, відповідними функціями наділений 

Антимонопольний комітет України. Останній, в порядку ст. 25 Закону України 

«Про захист від недобросовісної конкуренції», наділений правом на звернення до 

суду з приводу вилучення продукції з неправомірним використанням 

позначень [96], у тому числі географічних. Основною особливістю є те, що 

Антимонопольний комітет України здійснює ці повноваження, якщо порушено 

право іншого суб’єкта господарювання, однак щодо права установ, органів 
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державної влади, інших осіб без статусу суб’єкта господарювання, даний аспект не 

врегульовано відповідним законом.  

Наведені вище засоби захисту спрямовані на захист правовласників та інших 

осіб на території України, однак право на географічне зазначення як субінститут 

інтелектуальної власності дедалі більшої ваги набирає не на внутрішньому ринку, а 

саме у сфері міжнародної торгівлі. З наведеного можна виділити захист прав на 

географічне зазначення на національному та на міжнародному рівнях. Останній 

здійснюється шляхом укладення багатосторонніх та двосторонніх міжнародних 

договорів та угод, за якими кожна з держав бере на себе ті чи інші зобов’язання 

щодо захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення.  

З огляду на наведений аналіз, згідно з положеннями законодавства України, 

можна здійснити 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: 
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- захист на національному рівні; 

- захист на міжнародно-правовому рівні. 

З вищенаведеного випливає, що в Україні наявна належна нормативно-

правова основа для захисту прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення на національному рівні. Не зважаючи на те, деякі з положень 

законодавства потребують оптимізації з метою покращення методів захисту. 

Загалом національне законодавство в повній мірі відповідає міжнародним 

стандартам, зокрема правилам ЄС. Однак в Україні не створено інституційної 

основи для міжнародного-правового захисту прав та інтересів національних 

виробників, що випливають з інституту права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. Зокрема, не створено умови для спрощення реєстрації 

географічних зазначень за колективними суб’єктами, а також географічних 

зазначень товарів, місцем походження яких є уся територія України, що дозволило б 

просувати власний продукт на ринку ЄС, забезпечити його відповідними якісними 

характеристиками та унеможливити виробництво цього продукту під відповідними 

позначеннями на ринках ЄС.  

Зарубіжний досвід Італії та Франції демонструє ефективне використання 

інституту географічних зазначень як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Система міжнародно-правового регулювання інституту права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення у цих державах має три рівні. На першому 

рівні – міжнародні дво- та багатосторонні угоди на рівні СОТ та з державами, які не 

входять до складу ЄС. До цього рівня можна віднести зокрема Угоду про асоціацію 

між Україною та ЄС та міжнародно-правові Угоди, які нами було вище 

охарактеризовано. На другому рівні – наднаціональна система нормативних актів 

ЄС. Йдеться про основні Регламенти та Директиви ЄС у сфері географічного 

зазначення. На третьому рівні – національне законодавство Франції та Італії. Якщо 

впровадження інституту географічних зазначень для України та більшості 

зарубіжних країн мало низхідний характер – спочатку захист географічних 

зазначень був встановлений на рівні міжнародно-правових угод, а згодом 

перенесений в межі національного законодавства, то у випадку Італії та Франції 
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генезис інституту мав висхідний характер. У першу чергу географічні позначення 

як інститут інтелектуальної власності пройшов становлення та розвиток в межах 

національного законодавства цих держав, а згодом під час міжнародних переговорів 

був поширений на міжнародно-правовий рівень та на рівень правового регулювання 

ЄС.  

Д. Ф. Крисанов серед найбільш значущих актів, які регулюють охорону 

зазначень географічних походжень товарів в ЄС, визначав регламент Ради (ЄЕС) 

№ 1601/1991 «Про загальні правила визначення, опису та презентації 

ароматизованих вин, напоїв на базі ароматизованих вин та коктейлів 

ароматизованих винних продуктів та правила її застосування»; Регламент Ради ЄС 

№ 2081/1992 «Про захист географічних зазначень та найменувань походження 

сільськогосподарських продуктів та продовольчих товарів»; Регламент Ради ЄС 

№ 1493/1999 «Про спільну організацію ринку вина»; Регламент Ради ЄС 

№ 510/2006 «Про охорону географічних зазначень та найменувань походження 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування та правила її застосування»; 

Регламент Ради ЄС № 1234/2007 «Про заснування спільної організації 

сільськогосподарських ринків та конкретні положення, що стосуються деяких видів 

сільськогосподарської продукції і правила її застосування з урахуванням змін, 

внесених Регламентом Ради ЄС № 494/2009»; Регламент Європейського 

Парламенту та Ради № 110/2008 «Про визначення, опис, презентацію, маркування 

та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради 

(ЄЕС) № 1576/1989 і правила її застосування»; Регламент Європейського 

Парламенту та Ради № 1169/2011 «Про надання споживчої інформації про харчові 

продукти без клейковини та з низьким вмістом даної речовини, що вносить зміни до 

Регламентів (ЄС) № 1924/2006 і № 1925/2006 Європейського Парламенту та Ради»; 

Регламент Європейського Парламенту та Ради № 1151/2012 «Про визначення, опис, 

презентації, маркування та охорону географічних зазначень»; Регламент Ради ЄС 

№ 1308/2013 «Про визначення, опис, презентації, маркування та охорону 

географічних зазначень вина» [61, с. 19]. Наведені нормативно-правові акти 

встановлюють основні засоби національного та міжнародно-правового захисту прав 
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інтелектуальної власності на географічне зазначення на рівні Співтовариства. 

Вказані норми виникли органічно як наслідок необхідності захисту внутрішніх 

систем захисту географічних походжень, зокрема Італії та Франції, оскільки в 

умовах вільного ринку та відсутності митного контролю на кордонах держав, 

захистити інтереси суб’єктів права інтелектуальної власності без уніфікованої 

системи захисту було б неможливо. 

Основні засоби захисту даних прав в ЄС та Україні не дуже суттєво 

відрізняються – в основному це судовий і юрисдикційний, а в розрізі галузей та 

інститутів права – адміністративний, кримінально-правовий, митний та інший 

захист. Серед способів захисту виділяються заборона використання зареєстрованого 

географічного зазначення, заборона використання позначення місця походження, 

що вводить в оману чи є проявом недобросовісної конкуренції, конфіскація, 

система штрафів, компенсації, тощо. Однак в ЄС, на відміну від України більш 

розвинута інституційна система, яка встановлює правову охорону на об’єкти 

інтелектуальної власності та, зокрема полегшує їх захист. Сама ж процедура 

реєстрації права на географічне зазначення на рівні ЄС є значно складнішою, ніж в 

Україні. Ця дворівнева система захисту прав на географічне зазначення – рівень ЄС 

та національний рівень держав-членів, забезпечила належну цінність права на 

географічне зазначення, його вартісний вимір та правовий захист на ринках ЄС як 

від товаровиробників Співтовариства, так і зовнішніх товаровиробників. 

Ще однією важливою відмінністю з правової та інституційної точки зору між 

Україною та державами – членами ЄС є основний напрям здійснюваного правового 

захисту географічних зазначень. Якщо в Україні в межах національної системи 

захисту географічних зазначень дотримано основні міжнародні стандарти, проте не 

створено ефективної системи сприяння міжнародно-правовому захисту інтересів 

національного виробника щодо їх прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення, то в ЄС, а саме у Франції та Італії інституційна система в більшій мірі 

спрямована на захист прав інтелектуальної власності резидентів на міжнародному 

рівні з акцентом саме на асоціації виробників, а не на конкретного виробника. Саме 

це визначає особливості правової природи географічного зазначення та його 
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відмінності від захисту торговельної марки. В Україні ці ж два інститути наближені 

як за правовою природою, так і за відповідним набором способів захисту.  

Національне законодавство Франції спрямоване на захист сукупності 

виробників продукції з відповідної місцевості, а не конкретного взятого виробника   

суб’єкта права інтелектуальної власності. Це підкреслював Д. Ф. Крисанов, 

визначаючи географічне зазначення як особливий об’єкт колективної власності 

виробників, громади та держави [61, с. 20]. Відповідно, право на географічне 

зазначення у Франції варто відносити до специфічного колективного права 

інтелектуальної власності, а не індивідуального. Таким чином, на відміну від 

України, злиття природи захисту торгових марок та географічного найменування не 

відбулося. Більше того, саме інститут географічних позначень Франції та його 

правове регулювання відображає усі особливості права на географічне зазначення 

та відмінності даного права від права на торгову марку.  

Інститути захисту права інтелектуальної власності були встановлені Законом 

від 01 серпня 1905 р. [202]. Відповідно до положень останнього, право на вирішення 

питання щодо захисту географічного зазначення походження товару належало 

уряду. Тому інститутом захисту права на географічне зазначення цього часу 

необхідно вважати уряд в особі уповноваженого органу – Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, а засобами захисту – звернення до уряду з 

відповідним клопотанням про захист того чи іншого географічного зазначення.  

Закон від 06 травня 1919 р. поширив юрисдикцію судів на вирішення спорів з 

приводу захисту права інтелектуальної власності на географічне зазначення [166, 

c. 40]. З цього моменту у Франції було встановлено судовий захист права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення. Основними категоріями справ, 

які вирішували суди Франції були спори про правомірність використання 

географічного зазначення та спори щодо наявності виключного права 

інтелектуальної власності на географічне зазначення за певною групою 

товаровиробників, що виробляли продукт на визначеній території. Внаслідок 

прийняття цього закону та судових рішень по суті спору у Франції збільшилась 

кількість продуктів із географічним зазначенням, які стали об’єктом інтелектуальної 
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власності на географічне зазначення визначеної групи товаровиробників. 

З наведеного випливає, що інститут географічного зазначення виник та 

сформувався у Франції історично, а національне законодавство та судова система 

лише закріпили способи захисту вже наявних у французькому суспільстві 

усталених цивільних правовідносин щодо прав на географічне зазначення.  

Сформована інституційна основа за законодавством Франції відбулася з 

прийняттям Декрету від 30 липня 1935 р., яким встановлено порядок обігу 

контрольованих географічних зазначень та створено Національний комітет Вин та 

Спиртів, який був передумовою для впровадження реєстраційної системи захисту 

прав інтелектуальної власності на географічні зазначення у Франції [175]. Останній 

у 1990 році було перейменовано на Національний інститут зазначень походження 

вин та алкогольних напоїв. На даний момент ця установа активно співпрацює з 

органами реєстрації ЄС щодо захисту на рівні Співтовариства прав резидентів 

Франції на використання географічних зазначень. Уповноваженим органом на 

представництво інтересів Франції на міжнародному рівні та органом, що здійснює 

підзаконне правове регулювання є Міністерство агрокультур сільськогосподарської 

продукції та лісництва Франції [36]. Ці органи державної влади виступають 

суб’єктами спеціального захисту прав на географічне зазначення. При цьому 

здійснюють останні такий захист як на національному рівні, так і представляють 

інтереси французьких товаровиробників на рівні ЄС, а у співпраці з парламентом, 

на ширшому міжнародному рівні. Тому наведені органи державної влади у Франції 

є суб’єктами формування внутрішньої та зовнішньої політики у сфері захисту 

географічних зазначень.  

Особливістю захисту Францією прав інтелектуальної власності на 

географічні зазначення є особлива роль міжнародно-правових угод між Францією 

та іншими державами. Прикладом може бути захист географічного зазначення 

«Champagne», з приводу якого Франція укладає двосторонні угоди, провадить 

постійний контроль щодо неправомірного використання позначення у Великій 

Британії, США й Канаді [195, c. 21, 22]. Такі дії практично призупинили процес 

перетворення географічного зазначення Champagne на родову назву продукції [36, 
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с. 9]. Таким чином, у Франції право на географічне зазначення в основному не 

розглядається як індивідуальна власність групи виробників певного регіону, а як 

суспільне соціально-економічне надбання, яке повинно захищатися усіма 

доступними правовими та політичними механізмами.  

Сучасна система захисту прав інтелектуальної власності на географічне 

зазначення врегульовується як і в Україні – з точки зору захисту прав споживачів, 

правил добросовісної конкуренції та як особливий об’єкт інтелектуальної власності. 

Однак, відповідні аспекти є більш диференційованими та підлягають окремому 

захисту як на національному, так і на міжнародному рівні. Важливим нормативно-

правовим актом, що регулює основи захисту прав на географічне зазначення є 

Кодекс Споживача [150]. В останньому встановлено основні способи захисту, які 

надані уповноваженим органам, споживачам, їх асоціаціям щодо захисту від 

неправомірного використання географічного зазначення, що вводить в оману.  

Не менш важливим щодо регулювання засобів захисту прав інтелектуальної 

власності є Комерційний кодекс Франції [147]. Кодекс встановлює основні правила 

ведення господарювання та використання в цьому процесі права промислової 

власності. Зокрема це стосується основних правил позначення товарів, їх обігу, 

тощо. У вказаному нормативно-правовому акті також встановлюються загальні 

засоби захисту прав суб’єктів господарювання, у тому числі щодо права на 

географічне зазначення.  

Інституційним нормативно-правовим актом Франції є Кодекс інтелектуальної 

власності [169]. Останній, крім інших об’єктів врегульовує питання інтелектуальної 

власності на географічне зазначення. Особливістю правового регулювання Франції 

є можливість поєднання охорони прав на географічне зазначення та торгову марку 

суб’єкта господарювання. Цей процес органічно випливає із можливості поєднання 

в географічному зазначенні ознак торгової марки і навпаки. Так, якщо певна торгова 

марка окремого виробника має добру репутацію, є поширеною в діловому обороті, 

визначає специфікацію продукції з означенням певної території, відсутні інші 

виробники аналогічного продукту з відповідною специфікацією і прив’язкою до 

особливостей території, такій торговій марці може бути надано захист як 
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географічному зазначенню. З іншої сторони, будь-який виробник продукції має 

право зареєструвати торгову марку з географічним зазначенням, якщо остання не 

вводить споживача в оману щодо походження та якостей продукції та не 

використовує вже охоронюване географічне зазначення. Відповідно, належні засоби 

захисту можуть надаватися торговій марці, яка містить географічне зазначення як 

окремий елемент.  

Судовий захист права інтелектуальної власності на географічне зазначення 

здійснюється відповідно до Цивільно-процесуального кодексу Франції [142]. 

Останній встановлює судові процедури відповідно до внутрішніх правил судової 

системи. Єдине, що можна зазначити з аналізу даного і наведених вище 

національних нормативно-правових актів Франції, судова система Франції у захисті 

прав інтелектуальної власності відрізняється більш дискретними повноваженнями 

суддів щодо способів, якими можна захистити порушення прав правовласника. 

Також окремо можна виділити адміністративні процедури юрисдикційних 

органів щодо захисту прав інтелектуальної власності на географічне зазначення, які 

застосовуються в межах реєстрації цих прав у ЄС та в національній реєстраційній 

системі Франції. Останні спрямовані на забезпечення прав як правовласників так і 

інших осіб, що виробляють продукцію на певній території. За додержанням правил 

та законодавства з приводу використання географічних зазначень, особливо тих, які 

стосуються вина та алкогольних напоїв діє жорстка та ефективна система контролю 

зі сторони державних органів та приватних осіб, асоціацій, що зацікавлені у 

додержанні встановлених правил ділового обороту. 

В контексті правового регулювання засобів захисту прав на географічне 

зазначення Франції, в більшій мірі така нормативна основа встановлена у згаданому 

вище Кодексі Споживача. Географічне зазначення як об’єкт захисту встановлено у 

ст. L115-1 Кодексу. Подальші норми даного кодифікованого акту регулюють засоби 

та способи захисту такого географічного зазначення. З аналізу наведеного 

нормативно-правового акту та розміщення відповідних статей, за законодавством 

Франції виділено такі основні засоби захисту: адміністративно-правовий 

(субсекція 2 секції I книги V розділу Кодексу Споживача), судовий захист 



 166 

(субсекція 3) та кримінально-правовий захист (субсекція 4) [150]. Наведені засоби є 

основою для системи захисту географічного зазначення згідно із законодавством 

Франції. 

Адміністративно-правова процедура захисту географічного зазначення 

встановлена у ст. L115-2–L115-7 Кодексу Споживача. Основні положення даної 

субсекції не є такими, які встановлюють вичерпні засоби адміністративної охорони 

географічних зазначень – останні за суттю зводяться до взяття географічних 

зазначень під охорону з боку держави. Проте дії заявників щодо реєстрації такого 

зазначення можна вважати й спеціальним засобом захисту. 

Судовий захист та його способи, які стосуються прав інтелектуальної 

власності на географічні зазначення врегульований у ст. L115-8–L115-15 Кодексу. 

На відміну від законодавства України, яке може виключати особливі можливості 

захисту у певних суб’єктів, ст. 115-8 Кодексу споживача встановлює, що звернутися 

до суду з вимогою про захист своїх прав, яким завдано шкоду використанням 

географічного зазначення, може будь-яка особа. Суд самостійно може визначити 

межі географічної території, на якій виробник вправі позначати вироблений товар 

відповідними географічними зазначеннями, чи встановити якості та характеристики 

продукції, щодо якої здійснюється маркування [150]. В даному випадку позитивним 

моментом є розширення кола суб’єктів, які можуть звертатися до суду, що дає змогу 

будь-якому виробнику захистити свої цивільні права та інтереси у сфері 

географічних зазначень. Особливу увагу необхідно звернути на те, що відповідні 

положення стосуються не лише зареєстрованих та охоронюваних за законодавством 

Франції географічних зазначень, але в рівній мірі останні відносяться і до 

географічних зазначень, що не були спеціально захищені, якщо такі відповідають 

ознакам встановленим у ст. L115-1 Кодексу. 

Кримінально-правовий захист географічного зазначення за законодавством 

Франції встановлюється ст. L115-16–L115-20 Кодексу Споживача. Наведені 

положення встановлюють кримінальну відповідальність осіб, які в будь-який спосіб 

незаконно використали контрольоване географічне зазначення на своїй продукції, 

чи в будь-який спосіб здійснили маркування продукції, яке наводить на думку, що 
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такий продукт є екологічно чистим, або вироблений на мануфактурі. Особи винні у 

таких правопорушеннях можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності 

згідно з Кримінальним кодексом Франції [193]. Відповідно до ст. L115-7 Кодексу 

Споживача, особи, яким даним злочином завдано шкоди, можуть подати цивільний 

позов у кримінальному процесі з вимогою відшкодувати завдані збитки [193]. 

Таким чином правовласникам географічного зазначення надається можливість 

захисту своїх прав шляхом звернення до органів розслідування з вимогою 

притягнення винних до кримінальної відповідальності. З аналізу відповідних 

положень, можна встановити, що кримінально-правова охорона географічних 

зазначень за законодавством Франції є більш врегульована, ніж у законодавстві 

України, що дає змогу зробити висновок про більшу ефективність системи захисту 

правовласників географічного зазначення за допомогою різних правових засобів.  

Більш деталізовано систему використання контрольованих географічних 

зазначень та їх охорону встановлено у Кодексі сільського господарства та 

морського рибальства Франції [143]. Особлива увага в даному нормативно-

правовому акті приділена захисту географічних зазначень Національним інститутом 

географічних зазначень Франції (INAO). Останній наділений значними 

адміністративними повноваженнями з приводу контролю за додержанням правил у 

сфері географічних зазначень, зокрема проводити перевірки суб’єктів 

господарювання щодо дотримання вимог законодавства про захист географічних 

зазначень у тому числі вимог щодо дотримання якості такої продукції, ініціювати 

накладення санкцій, у тому числі щодо притягнення до кримінальної 

відповідальності за порушення такого режиму. Таким чином захист прав 

інтелектуальної власності на географічне зазначення може здійснюватися даним 

органом за зверненнями правовласників чи без такого. Такий засіб відноситься до 

адміністративно-правового захисту географічних зазначень.  

Тому у порівнянні з Україною, в якій умовно інститут географічних зазначень 

виник штучно та має певну схожість із засобами захисту торгових марок, у Франції 

правове регулювання використання географічних зазначень відбувалося органічно, 

лише закріплюючи вже наявні суспільні відносини у сфері ділового обороту та 
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встановлюючи ефективну систему їх правової охорони. Особливістю інституційно-

правової системи захисту права інтелектуальної власності на географічне 

зазначення, є, по-перше, усталена 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, що збільшує підстави для 

застосування засобів захисту у формі державно-владного примусу.  

В Італії, як і у Франції, інститут захисту прав на географічне зазначення 

походження виник історично. Крім вин та алкогольних напоїв особливому захисту 

підлягали також продукти харчування такі як сир, оливкова олія, тощо. Перші 

географічні назви продукції, що підлягали правовій охороні, захищалися 

імперативно шляхом видачі декретів на національному рівні. Такі декрети 

видавалися від імені Президента Італійської Республіки [49, с. 93]. Ця система 

імперативного захисту продуктів слугувала першоосновою для впровадження 

сучасної системи захисту географічних зазначень походжень товару на основі їх 

відповідної реєстрації.  

На даний момент захист права географічного зазначення здійснюється у двох 

системах правової охорони – системи ЄС та національної системи реєстрації 

географічних зазначень. Захист прав на географічне зазначення італійських 

товаровиробників також активно здійснювався у двосторонньому порядку шляхом 

укладення двосторонніх міжнародно-правових договорів. Ці угоди були укладені зі 

Швейцарією, Німеччиною, тощо.  

В Італії право на географічне зазначення розглядається як промислова 

власність. Хоча останнє, як і у Франції, більш притаманне групі виробників, що 

дотримуються специфіки виробничих процесів, які випливають із особливостей 

території виробництва, право на географічне зазначення вважається певним 

економічним благом, яке належить кожному з таких виробників окремо. 

Відповідно, право на географічне зазначення підлягає регулюванню Кодексом 

промислової власності Італії. Статті 29 та 30 встановлюється захист від 

застосування географічного зазначення, яке вводить в оману [171]. Як і в Україні, 
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Кодекс промислової власності Італії відносить право на використання 

географічного зазначення до об’єктів права інтелектуальної власності. При цьому, 

регулювання засобів захисту торгових марок та географічних зазначень є 

наближеними. 

Сам Кодекс промислової власності встановлює основи захисту права на 

географічні зазначення, які лежать в межах судового та адміністративно-правового 

захисту. У справах, які стосуються об’єктів промислової власності, Законом № 168 

від 27 червня 2003 р. встановлено спеціалізовані відділи в судах першої та 

апеляційної інстанції, які уповноважені розглядати справи, що стосуються 

інтелектуальної власності [184]. Така спеціалізація суддів є надзвичайно 

позитивним моментом, адже інститут інтелектуальної власності є особливим 

інститутом права, задля належного захисту якого необхідна наявність спеціальних 

знань у наведеній сфері. Не дивною є також спеціалізація адвокатів у сфері 

реєстраційних питань та захисту інтелектуальної власності. Суди у своїй юрисдикції 

вправі вирішувати питання щодо поновлення прав інтелектуальної власності 

правовласника, а також притягнення винних до адміністративної, цивільно-правової 

та кримінальної відповідальності, у тому числі стягнення компенсацій на користь 

осіб, яким неправомірним використанням географічного зазначення завдана шкода. 

Виробник-правовласник географічного зазначення чи група виробників вправі 

скористатися судовим чи іншим юрисдикційним засобом захисту та вимагати 

застосувати належний спосіб захисту своїх прав компетентним судом, а також 

притягнути винних до одного з видів відповідальності, що вказані вище.  

Щодо системи захисту прав на географічне зазначення в Італії, цитований 

вище Кодекс інтелектуальної власності пов’язує можливість захисту не лише зі 

спеціально захищеними та контрольованими географічними зазначеннями як 

об’єкта інтелектуальної власності, а й із такими, що не підлягають спеціальному 

захисту, проте відповідають умовам взаємозв’язку характеристик продукції із 

місцем її виготовлення. Такий захист пов’язаний не лише з неправдивим 

зазначенням місця походження товару, а й у випадку, коли таке зазначення 

відповідає дійсності, проте візуальна та зазначена в письмовій формі інформація 
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може ввести в оману щодо якостей такої продукції, чи іншим шляхом порушити 

права інших виробників даної продукції, що суперечить правилам добросовісної 

конкуренції. Ці аспекти в Італії врегульовані у Кодексі Споживача. Окремо 

потрібно звернути увагу на ч. 14 ст. 26 Кодексу, яка встановлює юрисдикцію судів 

на розгляд справ, які випливають із спорів щодо недобросовісної конкуренції 

пов’язаних із використанням географічного зазначення, що є охоронюваним чи 

добре розпізнаваним в Італії [150]. Таким чином судовий та інший юрисдикційний 

захист може отримати будь-який виробник, не зважаючи на те, чи таке географічне 

зазначення було за ним закріплене попередньо, чи останнє випливає з його 

добросовісного використання та має цінність як об’єкт інтелектуальної власності в 

міру репутації та характеристик товару, а також особливостей місця його 

походження.  

Хоча і сам набір засобів захисту торгових марок та географічних зазначень є 

подібним за природою, однак розмежовувати останні необхідно на підставі меж 

правового захисту цим категоріям, які є підставами для застосування тих чи інших 

заходів при порушенні відповідного права. Цікавим є той факт, що в ст. 11 Кодексу 

промислової власності Італії встановлено субінститут колективної торгової марки, 

яка є альтернативою зареєстрованому географічному зазначенню [171]. До 

реєстрації такої марки є менше вимог, ніж щодо реєстрації кваліфікованого 

географічного зазначення як в межах національної системи реєстрації, так і в межах 

ЄС. Однак в такому випадку продукція і сама торгова марка не матиме охорони й 

відповідно захисту географічного зазначення товару як окремого об’єкта, що 

обмежуватиме засоби захисту, які притаманні для географічних зазначень в 

системах PDO чи PGI. 

Особливий захист в Італії отримують географічні зазначення походження 

вина. Для останніх створюється трирівнева система захисту, яка поширюється на 

просте географічне зазначення, контрольоване географічне зазначення походження, 

контрольоване та гарантоване географічне зазначення походження вина [136, 

с. 182]. В першому випадку захищається лише саме географічне зазначення 

походження виробництва з точки зору його правильності. В другому – позначення 
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місця походження, яке в міру особливостей території та виробництва надає 

продукту особливі якісні характеристики. В третьому – захисту підлягають особливі 

види вина, що виробляються на певних територіях, виробничі технології якого 

забезпечують йому не лише особливі характеристики, а й високу якість. У двох 

останніх випадках захист здійснюється не лише зі сторони виробників 

правовласників відповідного географічного зазначення, а й зі сторони органів 

державної влади, які здійснюють адміністративний контроль за використанням цих 

позначень походжень товару. Останні забезпечуються як системою штрафів, так і 

кримінальною відповідальністю осіб, які порушують встановлені правила. 

Особливістю правового захисту географічних зазначень в Італії є значний 

рівень диференціації нормативно-правових актів в залежності від видів продукції, 

що підлягає захисту. Крім вин та алкогольних напоїв, національне законодавство 

встановлює особливу систему захисту для оливок, оливкової олії, сирів [30]. 

Натомість в Італії, на відміну від більшості інших держав, захист окремих продуктів 

може бути врегульовано окремим нормативно-правовим актом, в якому 

визначатиметься специфікація даного продукту, межі, засоби та способи його 

захисту, тощо. Таке регулювання кожного з продуктів забезпечує захист не лише 

географічному зазначенню, а й саму якість продукту шляхом окреслення 

особливостей технологічних процесів та якостей. Комплексний підхід до захисту 

прав географічного зазначення допомагає не лише захистити право на використання 

зазначення, а й спрямований на підтримання вартісної ознаки такого зазначення 

шляхом захисту репутації національних товаровиробників та високої якості 

продукції. Це з іншої сторони сприяє конкурентоспроможності національного 

товаровиробника на міжнародних ринках.  

Одним з особливих інститутів національного законодавства Італії є Інститут 

захисту «традиційних продуктів». Останній встановлений у ст. 8 Декрету № 173 від 

30 квітня 1998 р., відповідно до якого традиційним продуктом вважається продукт, 

який вироблений з використанням традиційних методів, що не мінялися протягом 

тривалого часу [136, с. 189]. На основі даного положення, Декретом № 350 від 

08 вересня 1999 р. врегульовано порядок ідентифікації продуктів як традиційних та 
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їх внесення до створеного реєстру традиційних продуктів, який станом на сьогодні 

налічує понад 3000 назв [154]. Внесення в реєстр традиційної їжі визначеної 

продукції зобов’язує виробників такого продукту дотримуватися та не змінювати 

технологій виробництва. Проте на відміну від інституту захисту географічного 

зазначення жодних виключних прав внесення в реєстр виробникам продукції не 

надається. Влучно зазначає дослідник географічних зазначень Бернард О’Конор, що 

основна мета правового регулювання «традиційних продуктів» є захист історичних 

гастрономічних традицій, реклама та просування їжі італійських виробників на 

внутрішньому та зовнішньому ринках, що не дає підстави ототожнювати наведений 

інститут з захистом прав інтелектуальної власності на географічне зазначення [136, 

с. 190]. Приклад впровадження в Італії інституту географічного зазначення та 

суміжних правових інститутів, які включаються в систему захисту особливих 

традиційних продуктів, що виробляються на території Італії, демонструє 

позитивний досвід підтримки агропромислового виробництва, малого та середнього 

бізнесу, захисту якості продукції, що виробляється, просування його на 

міжнародних ринках.  

У порівнянні з Францією, яка щодо правового захисту географічних 

зазначень як колективної інтелектуальної власності більшу увагу приділила 

міжнародно-правовим засобам, то у правовому регулюванні Італії простежується 

більший акцент на захист якості та репутації продукції внутрішнім законодавством, 

створенням додаткових субінститутів наближених до права інтелектуальної 

власності на географічне зазначення, що в кінцевому результаті забезпечить якість 

та різносторонність вироблених в Італії товарів, їх конкурентоспроможності на 

зовнішніх ринках.  

Підсумовуючи можна зазначити, що в Україні, на відміну від Франції та 

Італії, інститут захисту права на географічне зазначення не має практично-

прикладного застосування задля захисту інтересів національних виробників. Його в 

більшій мірі використовують для реєстрації прав інтелектуальної власності за 

конкретним виключним суб’єктом господарювання, а саме система захисту за 

суттю була наближеною до системи захисту власників торгових марок. Таким 
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чином економічна вигода від даного правового регулювання для України не була 

очевидною, хоча формально вона відповідає усім міжнародним стандартам в 

частині захисту прав інтелектуальної власності на географічні зазначення.  

В умовах введення в дію Угоди про асоціацію з ЄС вказаний інститут буде 

зводитись до захисту прав географічного зазначення держав – членів ЄС, за 

резидентами яких зареєстровані права інтелектуальної власності на географічні 

зазначення, а їх Україна зобов’язалася взяти під охорону та здійснювати захист 

понад три тисячі зазначень. Таким чином, якщо залишити інституційну та правову 

основу захисту прав на географічне зазначення, виникне ситуація, коли національна 

система правового захисту працюватиме виключно на інтереси нерезидентів 

всупереч інтересів національного виробника. Відповідно, необхідно здійснювати 

пошуки напрямів інституційних та правових змін системи охорони та захисту прав 

на географічне зазначення, так щоб остання сприяла набуттю та реєстрації прав на 

географічне зазначення за асоціаціями національних виробників продукції, 

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

дотримання її високої якості та репутації, сприяла б впізнаваності українських 

товарів захищених географічним зазначенням. 

Самі ж засоби захисту за законодавством України в основному відповідають 

засобам, які визначені в законодавстві Італії та Франції, однак правові підстави для 

застосування таких засобів звужуються неналежною врегульованістю суб’єктного 

складу, відсутністю інституційних умов для набуття та просування прав на 

географічне зазначення національними виробниками, відсутністю цілеспрямованої 

державної політики щодо просування національних продуктів на міжнародному 

рівні. Для вирішення даних проблем доцільно запозичити досвід не лише самого 

правового регулювання захисту прав на географічне зазначення у Франції та Італії, а 

його практично-прикладне застосування. Тому в подальшому актуальним є 

продовження досліджень інституту права інтелектуальної власності як крізь призму 

правових, так і економічних наук. 
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3.2 Проблемні питання у сфері захисту і охорони прав на географічні 

зазначення у судовій практиці України, Франції та Італії 

 

Наближення українського законодавства до європейського не відбудеться без 

комплексного дослідження проблемних питань захисту і охорони прав на 

географічні зазначення в судовій практиці України, Франції та Італії. 

Правозастосовча практика захисту і охорони прав на географічні зазначення у цих 

державах характеризується подібними засобами, методами, інструментами 

юридичної техніки, а відтак потребує системного розгляду у рамках нашого 

дослідження. Зауважимо, що судова практика в Україні, Франції та Італії набуває 

значення самостійного джерела права і тому повинна враховуватись як фактор, що 

здійснює вплив на реформування правового регулювання. 

Судова практика досліджуваних держав формувалась з урахуванням 

провідного місця закону у системі права цих держав, а тому у цих державах рішення 

органів судової влади є одним із засобів правового впливу на встановлення 

суспільного порядку. Проблемні питання, виявлені в результаті процесу 

правозастосування, впливають на правотворчість, формують правові підходи і 

позиції, що в цілому застосовуються до комплексу правовідносин у сфері реалізації 

прав на географічні зазначення.  

До виокремлення проблемних питань у сфері захисту і охорони прав на 

географічні зазначення у судовій практиці України, Франції та Італії зверталися як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці-правники. До таких можна віднести 

Г. О. Андрощук, Ю. Л. Бошицького, А. де Влетіана, О. М. Григор’єва, 

В. О. Дозорцева, В. І. Єременко, Ю. М. Капіцу, О. О. Ковальчук, О. А. Кодинця, 

Б. О’Коннора, П. Мателі, В. В. Очеретну, В. Плезанта, М. М. Соколову та ін. Однак, 

хоча загалом тема ролі і місця судової практики в рамках романо-германської 

правової системи досить детально розкрита в науковій літературі, проте судова 

практика у сфері охорони і захисту прав на географічні зазначення в Україні, 

Франції та Італії не досліджена комплексно та систематизовано, існуючі підходи 

потребують оновленого наукового обґрунтування та аналізу. А тому необхідність 
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дослідження проблемних питань цієї теми пов’язана із впровадженням положень 

підрозділу 3 Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом [118], що 

стосується впровадження європейських стандартів правового регулювання прав на 

географічні зазначення, та запозичення позитивного зарубіжного досвіду правового 

регулювання і вирішення проблемних питань.  

Зауважимо, що правове регулювання охорони і захисту прав на географічні 

зазначення в Україні, Франції та Італії не випадково потребують окремого 

наукового дослідження, адже ці держави є спорідненими в межах романо-

германської правової системи, проте кожна з них має своєрідні особливості, що 

відрізняють її в частині розгляду і вирішення спорів щодо захисту та охорони прав 

на географічні зазначення. 

М. І. Архипова у своєму дисертаційному дослідженні зазначає, що в Україні 

поки відсутня практика розгляду судових справ щодо захисту прав на географічне 

зазначення, так і будь-яка практика щодо захисту прав на географічне зазначення, а 

тому неможливим видається окреслити коло проблемних питань, які підлягають 

врегулюванню, та запропонувати відповідні зміни до українського законодавства 

щодо подолання таких проблем [4, с. 47]. Однак, ми не можемо погодитися з таким 

підходом, адже протягом останніх 10 років значно посилився інтерес національних 

товаровиробників до захисту своїх інтелектуальних прав, а відтак і захисту прав на 

індивідуалізацію в рамках торгового обігу. Разом із цим, питанням охорони 

географічних зазначень приділено особливу увагу в Угоді про асоціацію, що додає 

особливої значимості дослідженню проблемних питань судової практики розгляду 

таких спорів в Україні. 

В цілому розглядаючи проблемні питання здійснення судової практики щодо 

охорони прав на географічні зазначення в Україні, зауважимо, що 02 червня 2016 р. 

було прийнято новий Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [102] та 

внесено зміни до Конституції України [58], яким було започатковано створення 

Вищого суду з питань інтелектуальної власності (створений 29 вересня 2017 р. 

згідно Указу Президента України «Про утворення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності» [104]) (далі – Вищий суд), що покликаний розглядати 
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справи у сфері захисту і охорони прав на географічні зазначення з-поміж інших 

справ у сфері інтелектуальної власності як суд першої інстанції. Даний Суд 

розглядатиме усі справи з питань інтелектуальної власності у порядку, 

встановленому новим Господарським процесуальним кодексом України (далі – 

ГПК України). Відповідно до ч. 3 ст. 25 та ст. 253 ГПК Апеляційна палата Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності переглядає в апеляційному порядку судові 

рішення, ухвалені Вищим судом з питань інтелектуальної власності. 

За погодженням з Вищою радою правосуддя Державна судова адміністрація 

України наказом від 30 вересня 2017 р. № 929 визначила кількість суддів у Вищому 

суді з питань інтелектуальної власності – 21 посаду. 30 вересня 2017 р. Вища 

кваліфікаційна комісія суддів України прийняла рішення № 98/зп-17, яким 

оголошено конкурс на зайняття 21 вакантної посади судді Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності. Виникає проблема, чи зможе Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності у складі лише 21 судді впоратися зі своїми обов’язками і 

забезпечити якісний та своєчасний розгляд справ як суд першої, та апеляційної 

інстанції. 

Крім того, однією із проблем є необхідність отримання суддею спеціальної 

технічної освіти для забезпечення реалізації принципу процесуальної економії і 

питання юрисдикції, підсудності і підвідомчості справ Вищому суду з питань 

інтелектуальної власності. 

З цього приводу, М. С. Коваль вказує на недоліки наявного законодавчого 

регулювання діяльності цього суду в Україні, зокрема, що його створення не 

зменшить витрат сторін на проведення експертиз, адже закон не зобов’язує суддю 

мати технічну освіту [38]. Практика формування патентних судів у Німеччині 

свідчить про позитивний ефект від створення таких судів, однак у зв’язку з 

відсутністю належного рівня правової регламентації діяльності таких судів в 

Україні, відритим залишається питання розгляду спорів у сфері інтелектуальної 

власності. 

У Висновку (2012 р.) № 15 Консультативної ради європейських суддів 

стосовно спеціалізації суддів [13] визначено, що судді стають спеціалізованими 

https://vkksu.gov.ua/userfiles/vkksu_rishennya_konkurs_vsiv.pdf
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тоді, коли мають відповідний рівень освіти для розгляду відповідних категорій 

справ. Так, як варіант, спеціалізований суддя міг отримати спеціальну освіту в 

певній сфері права або в не правовій сфері,а потім був призначений до 

спеціалізованого суду або працює із справами спеціальної категорії в загальному 

суді. 

Також зауважимо до прикладу, що судовий розгляд у Федеральному 

патентному суді Німеччини відбувається за участі колегії суддів (три або п’ять 

суддів), що мають відповідну професійну кваліфікацію (розгляд справ щодо 

товарних знаків передбачає участь суддів виключно з юридичною освітою; розгляд 

справ, пов’язаних з патентами передбачає участь суддів з юридичною та науково-

технічною освітою, відповідно до об’єкта дослідження) [10]. 

На наш погляд, технічна спеціальна освіта судді у сфері дослідження питань, 

пов’язаних із використанням географічних зазначень необхідна в контексті розрізу 

можливості не призначати спеціальну експертизу і витрачати кошти і час сторін на 

її проведення. Більше того, спеціалізація судді дозволить якісно і швидко 

розглянути спір, який виник з питань реалізації прав на географічні зазначення та їх 

захисту. 

Однак, разом із цим, необхідно буде привести у відповідність положення 

Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання 

практики призначення судової експертизи» [91], де у п. 6 визначено, що 

господарському суду слід мати на увазі, що чинне законодавство не надає йому 

права відмовити у призначенні судової експертизи, про яку клопочуться учасники 

судового процесу, за тим мотивом, що у складі суду є особи, які мають достатні для 

з’ясування відповідних питань спеціальні знання. Це положення із призначенням 

суддів, що мають технічну освіту в питаннях інтелектуальної власності, на посади 

слід виключити. Такі зміни потягнуть за собою можливість для суду самостійно 

проводити експертизи у сфері інтелектуальної власності. Проте, може виникнути 

логічне питання про забезпечення дотримання принципу незалежності судової 

влади у такому випадку. 
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Зауважимо, що заміна внутрішньої спеціалізації суддів на зовнішню 

спеціалізацію судів в цілому є позитивним кроком для української судової системи і 

сприятиме захисту прав на географічні зазначення. 

Так як створення Вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної 

власності пов’язане із запозиченням позитивного зарубіжного досвіду Німеччини, 

де діють патентні суди [1, с. 38], то доцільним є використання німецького способу 

подолання проблеми визначення підсудності таких спорів українським судам.  

Так, Г. А. Андрощук, О. П. Пахаренко вказують, що федеральний патентний 

суд у Німеччині реалізує свої повноваження не тільки щодо патентів, як це могло б 

здатися з його назви, а й вирішує спори, пов’язані з правами на торгові марки, 

корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних мікросхем, а також 

сорти рослин. Водночас його компетенція в цих сферах не вичерпна. Федеральний 

патентний суд розглядає лише справи, що стосуються надання правової охорони 

об’єктам інтелектуальної власності та її дії. Спори про права, що випливають з 

права на промислову власність, так звані процеси про порушення прав, відносяться 

до компетенції загальних цивільних судів [2, c. 85]. 

Зі внесенням змін до ГПК України встановлено якими процесуальними 

правилами керуватиметься Вищий суд з питань інтелектуальної власності та в ч. 2 

ст. 20 вказуються окремі категорії справ, які розглядатиме Вищий суд. 

На нашу думку, у спорах, де стороною є суб’єкт владних повноважень 

(публічних спорах) дане питання слід віднести також до компетенції Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності.  

Наступним проблемним питанням у сфері захисту і охорони прав на 

географічні зазначення у судовій практиці України в умовах сьогодення є 

застосування законодавства у сфері визнання недійсними охоронних документів, 

що надають право на використання географічного зазначення, а саме обрання 

стороною-позивачем правильного способу захисту свого права/інтересу та 

формулювання ним позовних вимог. У цьому контексті О. В. Чернобай вказує, що 

найпоширенішими конфліктами серед власників об’єктів права інтелектуальної 
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власності є спори про визнання недійсними охоронних документів та заборону 

використання об’єктів інтелектуальної власності [129, с. 63]. 

Аналізуючи судову практику розгляду спорів із скасування реєстрації 

зазначень походження товарів зауважимо, що Ухвалі Вищого адміністративного 

суду України у справі № К/8000/8806/14 справу направлено на новий розгляд до 

суду першої інстанції у зв’язку з наступним. Так, позовні вимоги мотивовано тим, 

що протиправна реєстрація кваліфікованого зазначення походження товарів 

«БАЛАКЛАВА» для товару «вино», «вино ігристе» відповідачем порушує інтереси 

позивача, які полягають в неможливості набуття права власності на знак для товарів 

та послуг «БАЛАКЛАВА 2500». Касаційна скарга була задоволена частково і суд 

касаційної інстанції констатував, що судами попередніх інстанцій встановлено, що 

відповідачу заявником надана етикетка, яка містить позначення «БАЛАКЛАВА», 

яке використовується як кваліфіковане зазначення походження товару із 

зазначенням адреси виробництва «м. Севастополь, вул. Каштанова, 5». Водночас 

судами попередніх інстанцій не встановлено, чи має вказана адреса виробництва 

відношення до географічного місця «БАЛАКЛАВА». Також судами попередніх 

інстанцій не встановлено чи здійснюється видобування і переробка позначуваного 

цією назвою товару в межах зазначеного географічного місця [121].  

Тобто, в будь-якому випадку судова практика йде шляхом необхідності 

обов’язкового встановлення формального і фактичного використання географічного 

зазначення походження товару. Маються на увазі випадки, коли юридична та 

фактична адреси підприємства не збігаються, а це переважаюча практика 

здійснення господарської діяльності. Це може спричиняти складнощі для 

виробників, які юридично знаходяться за однією адресою, а адреси потужностей 

мають інші. Відповідно з’являється проблема підтвердження зв’язку юридичної 

адреси і фактичного використання географічного зазначення. Принагідно 

зауважимо, що чинне українське законодавство не забороняє такого використання 

зазначення походження товару. З урахуванням викладеного пропонуємо внести 

зміни у п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» [90] наступного змісту: 
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«В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім 

державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: 

8) …місцезнаходження та фактичне розташування потужностей юридичної 

особи…». 

Досить складними є спори стосовно визнання оманливими або такими, що 

можуть ввести в оману, зареєстровані зазначення походження товарів. Досить 

гучною була справа за позовом Публічного акціонерного товариства 

«Миргородський завод мінеральних вод» до Приватного акціонерного товариства 

«Миргородський завод продтоварів «Калинка» (справа № 910/3376/14) про 

визнання недійсним свідоцтва України № 32001 на знаки для товарів і послуг [86]. 

Так, спір стосувався можливості визнання мінеральної води «Миргородська» добре 

відомим знаком в Україні. Зауважимо, що у рішенні суду першої інстанції 

зазначено, що позначення «Миргородська» означає не спеціальні лікувальні 

мінеральні води, а є загальновідомим розповсюдженим знаком, що означає в цілому 

всю мінеральну воду, що виходить із Миргородського родовища. Проте, 

використання знака за свідоцтвом України № 32001 Миргородським заводом 

продтоварів «Калинка» стосовно тих же товарів, як вказали суди першої та 

апеляційної інстанцій, може викликати помилкове враження про пов'язаність особи, 

яка їх виробляє, з виробником товарів, маркованих добре відомим знаком на основі 

висновку експерта. Також, посилання відповідача на те, що він є виробником 

(видобувачем) мінеральної природної води «МИРГОРОДСЬКА» починаючи «з 

радянських часів», а також про те, що він є власником свідоцтва України про 

реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару 

№ 1/02 «Мінеральна природна вода МИРГОРОДСЬКА», суди не взяли до уваги. 

Миргородський завод мінеральних вод захистив свої права на географічне 

зазначення в суді і відстояв право називати воду «Миргородську» добре відомим 

географічним зазначенням. 

Зауважимо, що судова експертиза у таких справах є досить вартісною для 

сторін, що вносять клопотання про її проведення і беруть на себе обов'язок оплати. 

Висока вартість такої експертизи пояснюється тим, що експертні установи 
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самостійно визначають їх вартість. Це обґрунтовується неможливістю визначення 

вартості таких експертиз на законодавчому рівні через індивідуальний характер 

кожного експертного дослідження. Вважаємо, що виходом з цієї ситуації було б 

можливим призначати на посади суддів осіб, які уже мають відповідну технічну 

освіту, про що вказувалося вище. Але через те, що відповідні зміни до 

процесуальних кодексів ще не прийняті, наразі відсутня можливість запропонувати 

комплексно і науково обґрунтовані зміни до чинного законодавства про статус 

суддів, однак в цілому дане питання повинно знайти своє вирішення на рівні 

реалізації повноважень суддею, що входить до складу Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності. 

З наведеного випливає висновок, що захист прав на географічне зазначення 

передбачає і охорону репутації правоволодільця. Однак, при цьому позов про захист 

честі, ділової репутації юридичної особи подавати не варто. Тому, ще одне 

проблемне питання полягає у виборі правильного способу захисту своїх прав 

позивачем. Вважаємо, що у сфері захисту та охорони прав на географічні 

зазначення в Україні повинні братися до уваги три основні способи захисту прав у 

сфері інтелектуальної власності: визнання недійсними правоохоронних документів 

на використання географічних зазначень, захист виключних майнових прав, та 

укладення, зміни, розірвання договорів, пов’язаних з реалізацією прав на 

географічні зазначення. 

Зауважимо, що обрання неправильного способу захисту є однією із підстав 

відмови у задоволенні позовних вимог. Так, показовою є у цьому плані справа 

№ 12/274-20/157 за позовом «Студія “Європа Плюс Україна”» з позовом до 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія “Європа Плюс 

Київ”», в якому позивач просив заборонити відповідачу будь-яке використання 

знаку для товарів і послуг «EUROPA PLUS» у назві підприємства Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія “Європа Плюс Україна”» та 

заборонити будь-яке використання знаку для товарів і послуг «EUROPA PLUS» у 

печатці ТРК «Європа Плюс Київ» [85]. Так, у цій справі суд касаційної інстанції 

констатував, що позивач обрав неправильний спосіб захисту – не позов про 
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визнання недійсним правоохоронного документа, а позов про заборону вчиняти дії, 

що у зв’язку з наявністю правоохоронного документа є само по собі безпідставним. 

Отже, для позивачів у частині захисту та охорони прав на географічні 

зазначення в Україні варто правильним чином визначати спосіб захисту свого права 

та позовні вимоги для належного і повного захисту своїх порушених, невизнаних, 

оспорюваних прав та інтересів. Мається на увазі, що позивачу слід керуватися 

наявними способами захисту прав, що передбачені у ч. 2 ст. 1 Цивільного кодексу 

України [125] з урахуванням захисту прав на географічні зазначення як засобів 

індивідуалізації учасників цивільного обігу. 

Таким чином, серед проблемних питань судової практики у сфері реалізації 

прав на географічні зазначення в Україні можна назвати: 1) застосування порядку 

визнання недійсними охоронних документів, що надають право на використання 

географічного зазначення слід забезпечувати підтвердженням географічного 

розташування потужностей виробника або поставки матеріалів – підтвердження 

зв’язку юридичної адреси право володільця і використання ним відповідного 

географічного зазначення; 2) визнання знаку добре відомим здійснюється з 

урахуванням експертизи, що повинна здійснюватися за клопотанням учасника 

процесу; 3) обрання неправильного способу захисту є однією із підстав відмови у 

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

географічні зазначення потрібно використовувати визначені способи захисту у ч. 2 

ст. 1 Цивільного кодексу України з урахуванням специфіки географічних зазначень 

як засобів індивідуалізації учасників цивільного обігу (визнання недійсними 

охоронних документів на використання географічних зазначень, захист виключних 

майнових прав, та укладення, зміни, розірвання договорів, пов’язаних з реалізацією 

прав на географічні зазначення), а не заборона вчиняти певні дії тощо. 

Не менш цікавими є проблемні питання судової практики у сфері захисту і 

охорони прав на географічні зазначення у Франції. Однак, зауважимо, що в цілому у 

Франції, де зазначення походження товарів охороняються з кінця XIX ст., є 

спеціальний орган – Національний інститут найменувань місць походження товарів 

(INAO), що займається разом з Національним інститутом промислової власності 
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(патентне відомство Франції) комплексом питань, пов’язаних з найменуваннями 

місць походження товарів. Франція бере участь у Мадридській угоді про заходи 

щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та 

географічних зазначень [119] і Лісабонській угоді, а також уклала понад два десятки 

угод з іншими країнами щодо забезпечення охорони своїх найменувань місць 

походження товарів. Однак, разом із цим, Франція не уникнула проблем чи не 

найбільшого порушення прав її виробників в частині неправомірного використання 

географічних зазначень (наприклад, Шампань – шампанське, Коньяк – коньяк, 

Прованс тощо). 

Першим проблемним питанням є надмірна диспозитивність процедури 

реалізації судом повноважень щодо заборони розповсюдження контрафактної 

продукції. С. О. Горленко в цьому контексті зауважує, що стосовно захисту 

найменувань місць походження товарів та географічних зазначень з позовом до 

суду щодо їх неправомірного використання можуть звертатися не тільки 

виробники, а й державні органи [15, с. 14].  

Проте, з аналізу судової практики у Франції, що стосується реалізації прав на 

географічні зазначення, проблема полягає в надмірній диспозитивності процесу 

виявлення і попередження розповсюдження контрафактної продукції [79], адже 

витрати в цій частині повністю лягають на правоволодільця, який не завжди 

готовий витрачати кошти на те, щоб попередити порушення своїх прав.  

Так, до прикладу, у науковій літературі вказується, що у Франції існує 

можливість затримання товару при наявності відомостей про правоволодільців на 

термін до 10 днів до з’ясування необхідних обставин, проведення експертизи на 

схожість маркування з позначенням, який отримав у Франції правову охорону [22, 

c. 67–68]. 

Зауважимо, що у Франції встановлена доволі ефективна система контролю за 

дотриманням стандартів правової охорони найменування походжень товарів та 

географічних зазначень. Так, показник якості товару – це система контролю, що 

носить назву Appellation d’Origine Controlee (AOC) (Appellation d’Origine Protegee 

(AOP) – згідно з новою системою), що відповідає категорії PDO, тільки щодо вина і 



 184 

напоїв, а у 1990 році – відносно агропродуктів [29, c. 165]. Контроль за дотриманням 

умов виробництва продукту і відповідності його властивостей перед введенням на 

ринок має бути засвідчена у Франції одним або декількома компетентними 

контролюючими органами або органами, які здійснюють сертифікацію продуктів 

харчування, або обома ними При цьому зазначені органи можуть бути як 

державними так і недержавними. Вони приймають остаточне рішення за 

результатами випробувань.  

Суд же відіграє роль арбітра, який вирішує спір на засадах змагальності. 

В. М. Мельников наводить приклад судової справи, яка показово ілюструє 

принципи судового захисту прав на географічне зазначення у Франції. Так, таким 

прикладом слугує справа, розглянута Федеральним судом Австралії за позовом 

трьох осіб: Французького національного інституту найменувань місць походження 

товарів (ІНАО); напівурядової організації, заснованої у 1935 році з метою охорони 

географічних зазначень французьких вин і Асоціації виробників вин з винограду, 

вирощеного у виноробному районі під назвою «Cotes-de-Provеnce». В особі 

відповідача виступила австралійська фірма «Stuart and key Bryce», що випускала 

вино під назвою «La Provence». Назву «Cotes-de-Provence» було внесено у 

відповідний Національний Реєстр, що свідчило про належну інформованість 

Відповідача про наявність захищеного географічного найменування. Позначення 

«Cotes-de-Provence» і «La Provence» суд визнав подібними до ступеня змішання з 

урахуванням ідентичності, що входить до складу назви географічного об’єкта 

Прованс, у тому числі, за аналогією з позначеннями «Південна Австралія» і 

«Австралія», «Napa Valley» та «Напа» (Відомий виноградарський район в 

Каліфорнії). Уже в день оголошення судового рішення Відповідач вилучив з обігу 

товар, маркований спірним позначенням, і припинив порушення [68, c. 244–245]. Це 

говорить про високий рівень захищеності в цілому прав виробників, які 

використовують географічні зазначення та швидке і своєчасне правосуддя. 

Проте, у Франції виробники не готові брати на себе значні витрати, пов’язані 

із захистом своїх прав у суді, але разом із цим вони вкладають значні кошти у 

процедуру контролю реєстрації і якості товару із географічним зазначенням. Це 
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зумовлює необхідність участі держави у цих процесах з більш активної сторони, 

зокрема і у частині правового регулювання шляхом розробки на законодавчому 

рівні засобів стимулювання виробників до забезпечення і належної реалізації свого 

права на судовий захист у цій частині, а також шляхом забезпечення активної ролі 

суду у витребуванні доказів у конкретній справі. 

Ще одним проблемним питанням в рамках судової практики Франції в 

частині розгляду спорів, що стосуються прав на географічне зазначення, є наявність 

«терпимості» виробника до порушень його прав як підстави для застосування 

позовної давності. Так, втрата права на звернення до суду в зв’язку з «терпимістю» 

власника географічного зазначення до порушення його прав у Франції є 

розповсюдженим явищем і, на відміну від України, для цього не потрібно 

клопотання сторони. Суд застосовує цю санкцію до виробника, якщо є вагомі 

підстави вважати, що виробник міг вжити обґрунтованих заходів для попередження 

порушення своїх прав, але не здійснив цього. Шляхом вирішення цієї проблеми є 

вжиття виробником термінових заходів із посилення правової охорони свого 

географічного зазначення. 

Ще однією, але не менш важливою проблемою у рамках судової практики 

досліджуваної сфери Франції є застосування судом для забезпечення правової 

охорони географічних зазначень спеціальних декретів, які можуть в цілому 

суперечити в межах своїх окремих частин національному законодавству 

Франції [84, c. 49]. Так, наприклад, такі декрети називаються ордонанси, і в рамках 

судової практики всупереч системі джерел права Франції в межах розгляду судами 

спорів про права на географічні зазначення, вони заміняють собою закони [137, 

c. 15]. 

Аналізуючи вище викладене, варто визнати таке твердження логічним, адже 

щороку у Франції видаються офіційні збірники судової практики по цим категоріям 

справ [7, c. 103], що свідчить про особливу важливість і роль цього джерела права у 

розвитку інституту правової охорони географічних зазначень. Такі офіційні 

збірники дозволяють сформувати комплексні правові позиції по питанням захисту 
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прав на засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу і виконують функції 

норм права.  

Проте, через посилення тенденцій дерегуляції колізії ордонансів і законів з 

часом все посилюються, що свідчить про необхідність реформування у 

французькому цивільному законодавстві. Шлях вирішення цієї проблеми лежить у 

вдосконаленні законодавства Франції шляхом внесення змін до законів і скасуванні 

окремих ордонансів. 

Ще одним проблемним питанням у судовій практиці захисту та охорони 

географічних зазначень у Франції є визначення географічного зазначення як 

торгової марки. Як правильно вказує Поль Мателі, питання полягає в тому, чи 

дійсно здатне географічне зазначення бути торговою маркою. Дійсно, природна 

роль географічного зазначення полягає у вказівці місцевості. Воно не може, отже, 

виконувати функцію торгової марки – ідентифікувати об’єкт промисловості або 

торгівлі. І його застосування в якості торгової марки могло б бути оманливим 

внаслідок помилкової вказівки або згадки про місце походження товару. Разом з 

тим необхідно визнати, що в реальному житті існує безліч географічних назв і що 

величезна кількість цих назв невідомі публіці в якості вказівок на місцевість. Проте, 

навіть якщо географічне зазначення відоме як таке, то цілком можливо, що 

застосування його для позначення промислового або торгового об'єкта не викликає 

жодних асоціацій з місцем походження. У подібних випадках географічні 

зазначення виступають в якості вигаданих назв [84, c. 74]. 

Аналізуючи вище викладене зауважимо, що судова практика у Франції пішла 

цим же шляхом. В період дії закону 1857 року було винесено судове рішення про те, 

що географічне зазначення Rue-de-Mad, яке є назвою річки, що протікає через 

територію комуни, не знаходиться ні в якому зв’язку з походженням виробів, що 

виготовляються на лісопильному заводі, і внаслідок цього це географічне 

зазначення здатне виступати автономним позначенням (Касаційний суд 21 липня 

1958 р. – Аннали 1962) [18]. В період дії закону 1964 року судова практика у 

Франції залишилась на цьому ж шляху. Наприклад, були винесені такі судові 

рішення: а) назва Dundee, географічна назва шотландського міста, може бути 
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торговою маркою для позначення апельсинового мармеладу, оскільки встановлено, 

що ні в місті Dundee, ні в географічній місцевості навколо нього не вирощуються 

апельсини, і населення не славиться виробництвом варення; б) назва Wembley, що є 

назвою лондонського передмістя, в якому розташований стадіон, може бути 

торговою маркою для позначення м’ячів та іншого спортивного інвентарю, оскільки 

назва Wembley справді не є вказівкою місця походження м’ячів та іншого 

спортивного інвентарю; в) також було винесено судове рішення про те, що 

позначення Те Savoyard може виступати торговою маркою для позначення ножів, 

оскільки Savoic не має особливих традицій у виробництві ножів [5, с. 12–13]. 

Протягом останнього часу, таких рішень не виносилося через сформованість 

системи захисту прав на географічні зазначення, що була вироблена у тому числі і 

завдяки правозастосуванню у межах судової практики Франції. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо констатувати, що судова практика 

Франції дозволяє у ситуаціях, коли географічна назва місцевості не прив’язується до 

особливих властивостей товару, що зумовлені місцем його виробництва, переробки, 

поставки (розповсюдження), визначати географічне зазначення як торгову марку із 

застосуванням відповідних норм французького законодавства. Проте, в таких 

умовах важко провести чіткі межі між закінченням правової охорони географічних 

зазначень і початком правової охорони торгових марок або місць, де ці правові 

режими можуть перетинатися між собою. Шляхом вирішення даної проблеми може 

бути комплексне правове регулювання засобів індивідуалізації з огляду на 

особливості правового регулювання кожного об’єкта. 

Отже, на підставі вище викладеного можна виокремити наступні проблемні 

питання судової практики Франції у сфері захисту та охорони прав на географічні 

зазначення: 1) надмірна диспозитивність процесу виявлення і попередження 

розповсюдження контрафактної продукції веде до необхідності збільшення витрат 

на процес захисту прав сторонами. Шлях вирішення проблеми – залучення держави 

до активного фінансування вирішення питань експертиз за рахунок виділення 

коштів з державного бюджету тощо; 2) втрата права на звернення до суду в зв’язку з 

«терпимістю» власника географічного зазначення до порушення його прав у 
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Франції є розповсюдженим явищем. Шлях вирішення проблеми – вжиття 

виробником термінових заходів із забезпечення незастосування строків позовної 

давності; 3) застосування судом для забезпечення правової охорони географічних 

зазначень спеціальних декретів, які можуть в цілому суперечити в рамках своїх 

окремих частин національному законодавству Франції. Шлях вирішення цієї 

проблеми лежить у вдосконаленні законодавства Франції шляхом внесення змін до 

законів і скасуванні окремих ордонансів; 4) існують випадки застосування до 

географічного зазначення правил правової охорони торгової марки. Шляхом 

вирішення даної проблеми може бути комплексне правове регулювання засобів 

індивідуалізації з огляду на особливості правового регулювання кожного об’єкта. 

Проте, не зважаючи на досліджені проблемні питання судової практики у 

сфері захисту і охорони прав на географічні зазначення, у Франції в порівнянні з 

Україною забезпечено належне функціонування системи правової охорони 

географічних зазначень, адже взаємодія судових органів між собою в частині 

однакового застосування норм матеріального та процесуального права 

налагоджена. 

Також, конкретними особливостями судової практики в досліджуваній сфері, 

так само як і проблемними питаннями характеризується законодавство Італії. Так, 

першим проблемним питанням є застосування на рівні судової практики 

міністерських декретів до регулювання питань використання географічних 

зазначень. До прикладу, у Міністерському декреті Італії № 5388 від 01 серпня 

2011 р. «Про застосування ст. 17 Регламенту (ЄС) № 110/2008 Європейського 

Парламенту та Ради Європейського Союзу від 15 січня 2008 р. про визначення, 

опис, подання на ринку, маркування та захист найменувань місць походження 

спиртних напоїв – технічні характеристики «Італійського бренді» (Brendi 

Italiano)» [70] визначено особливості судового захисту прав на географічні 

зазначення, що мало б визначатися на законодавчому рівні. Таким чином, на наш 

погляд, порушується механізм стримувань та противаг. Більше того, так як Італія є 

членом Європейського Союзу, то ці декрети заміняють собою відповідні директиви 

Європейського Союзу. Шляхом вирішення цієї проблеми, на наш погляд, є 
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оптимізація законодавства Італії з переважним урахуванням директив ЄС в цій 

частині. 

В Італії діє система PDO (Protected Designation of Origin – Захищене 

зазначення походження), що передбачає те, що всі стадії виробництва і переробки 

товару повинні проходити на одній території для того, щоб географічне зазначення 

могло бути належним чином захищене. Так, яскравим прикладом виступає судова 

справа про Пармську шинку. Ініціатором цієї справи став Консорціум із захисту 

зазначення походження Пармської шинки (Consorzio del Prosciutto di Parma). «Parma 

Ham» – охороняється як PDO і згідно встановленим вимогам весь процес 

виробництва шинки повинен здійснюватися в місці її походження – м. Парма, 

Італія. Британський супермаркет Asda (Британська компанія Asda Stores Ltd.) ввіз у 

Велику Британію цільні брикети Пармської шинки. Там же брикети були порізані 

на шматочки з метою продажу. У Консорціумі виникла підстава стверджувати, що 

дана шинка не є тією самою Пармською шинкою, оскільки вона не була нарізана в 

м. Парма. Європейський суд справедливості підтримав позицію Консорціуму і 

зробив висновок, що стосовно даної ситуації Пармська шинка могла бути визнана 

такою, якби її нарізка здійснювалася безпосередньо на очах у покупця. Судом також 

зазначено, що в рамках законодавства про товарні знаки припинення такої 

діяльності магазину не сталося, бо маркування і упаковка не були порушені [190, 

с. 296]. Зокрема, апеляційним судом у цій справі заявлено, що загальним принципом 

європейського права є те, що будь-які заходи, які безпосередньо стосуються 

громадян, повинні бути прозорими та легко доступними [135, с. 822]. 

Зауважимо, що відносно сиру «Парміджано Реджано», як продукту, що 

охороняється в PDO режимі, діє обов’язковий для виробників окремий документ, 

що містить вказівку меж географічного об’єкта – місця походження продукту, 

характеристики продукту, включаючи склад, розмір, вага, властивості продукту, а 

також вимоги до виду і місця походження корму корів, молоко яких 

використовується в якості сировини для сиру, ключові стадії виробництва, правила 

маркування товару [198]. 
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Аналізуючи вище викладене зауважимо, що правовий захист географічних 

зазначень в Італії знаходиться на високому рівні в рамках судової практики через 

дію на території цієї держави європейських стандартів. Однак, проблема полягає в 

тому, що суд в Італії за аналогією застосовує законодавство про товарні знаки до 

правовідносин, що стосуються використання географічних зазначень. Проте, 

географічні зазначення, в силу прив’язки до місця виготовлення чи переробки 

товару, потребують більш посиленої правової охорони в порівнянні з торговою 

маркою. Шлях вирішення проблеми – врахування особливостей конкретного 

географічного зазначення із непоширенням правового режиму торгової марки на 

географічне зазначення. 

Також зауважимо, що крім PDO в судовій практиці Італії активно 

дискутуються питання правового захисту об’єктів TSG (використання традиційної 

технології при виробництві) [87]. А. В. Кукуліна вказує, що в Італії, де маркується 

все, аж до помідорів і баклажанів, TSG статус присвоєно лише моцареллі і 

неаполітанській піці, що готуються виключно з певних продуктів, за традиційним 

рецептом і в конкретній моделі печі, але необов’язково в Неаполі [64]. 

Це з одного боку сприяє попередженню переходу від географічного 

зазначення походження товару до видової назви того конкретного товару, а з 

іншого – нівелює систему правової охорони географічного зазначення, бо в 

розумінні італійського законодавства таке зазначення вже не є географічним, 

оскільки враховується сама технологія, а не місцевість. Шляхом вирішення цієї 

проблеми є встановлення чітких критеріїв, за умови яких географічне зазначення не 

перетворюється у звичайну торгову марку. Таким чином, технології повинні також 

враховуватися в обсягу поняття «географічне зазначення». 

Ще одним проблемним питанням правозастосування в рамках судової 

практики Італії щодо захисту та правової охорони географічних зазначень є 

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

продукції.  

Так, в Італії Консорціум із захисту сиру «Parmigiano Reggiano» розробляє 

правила використання найменування сиру, правила виробництва сиру, веде облік 
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виробників, здійснює контроль над дотриманням діючих правил, захищає права 

виробників цього сиру в суді [199]. Аналізуючи положення італійського 

законодавства та судової практики зауважимо, що консорціуми Італії – це група 

виробників, яка: 

1) гарантує якість і справжність товарів на ринку, стежить за відповідністю 

продукту вимогам специфікацій; 

2) контролює використання найменування товару; 

3) вживає заходів щодо забезпечення відповідного правового захисту 

охоронюваним зазначенням походження або захищеного географічного зазначення; 

3) поширює інформацію про продукт і його властивості; 

4) проводить економічні дослідження, консультує виробників; 

5) вживає заходів щодо збільшення цінності продуктів і запобігання факторів, 

здатних завдати шкоди репутації та якості. Однак, зауважимо, що консорціум 

представляють інтереси не всіх, а конкретних виробників, що звужує користь від їх 

діяльності для певного осередку. Варто забезпечити обов’язкову участь у 

консорціумах всіх представників виробників із правом голосу. 

Так, зокрема, цей Консорціум взяв участь у розгляді справи про «пармезан» 

ще у 2008 році. Так, Європейський Суд Справедливості 26 лютого 2008 р. 

постановив, що під маркою «Пармезан» можуть продаватися тільки сири 

«Парміджано Реджано), які виробляються в Італії і володіють статусом PDO. Позов 

був поданий Європейською комісією, яка вважала, що Німеччина не має права 

виробляти і продавати сир під назвою «пармезан». У 2003 році Єврокомісія 

зобов’язала німецьких сироварів змінити назву виробленої продукції [75, с. 12]. 

В обґрунтування своєї апеляції німецькі бізнесмени підготували велику добірку 

матеріалів з лінгвістичної і спеціальної літератури, щоб довести, що «пармезан» є 

родовим терміном для будь-якого твердого сиру, що кришиться. У свою чергу, 

представники Італії наполягали на тому, що «пармезан» вважається специфічним 

італійським продуктом, а статус PDO підтверджує унікальність продукції [75, c.12]. 

При цьому, навіть якщо сир зроблений в Пармі, але не відповідає оригінальним 

рецептом, він не може називатися «пармезаном». Європейський суд став на сторону 
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Італії і визнав слово «пармезан» дослівним перекладом продукту, що має статус 

PDO. Недоліком такого правового регулювання є обмеження експортно-імпортних 

операцій на рівні Європейського Союзу та зростання ролі обмежуючих факторів у 

регулюванні європейської економіки. Хоча виходом для Німеччини стало 

перейменування всієї продукції «пармезан». Наведене, на наш погляд свідчить про 

наявність випадків, коли на добре відомі уже такими, що стали родові, назви 

продуктів, розповсюджуються режим PDO. Вважаємо, що перелік захищених 

географічних зазначень повинен бути обмеженим. 

Отже, на підставі вище викладеного, можна виокремити такі проблемні 

питання судової практики у сфері захисту та охорони прав на географічне 

зазначення в Італії: 1) застосування на рівні судової практики міністерських декретів 

до регулювання питань використання географічних зазначень. Шлях вирішення – 

застосування директив та інших актів Європейського Союзу; 2) суд в Італії за 

аналогією застосовує законодавство про товарні знаки до правовідносин, що 

стосуються застосування географічних зазначень. Шлях вирішення проблеми – 

врахування особливостей конкретного географічного зазначення; 3) обов’язкова 

участь Консорціумів по захисту окремої категорії тієї чи іншої продукції, однак 

вони відстоюють інтереси окремих груп виробників. Варто забезпечити обов’язкову 

участь у консорціумах всіх представників виробників із правом голосу; 4) на добре 

відомі уже такі, що стали родовими, назви продуктів, розповсюджуються режим 

PDO. Вважаємо, що перелік захищених географічних зазначень повинен бути 

обмеженим. 

Таким чином, на підставі вище викладеного, можемо стверджувати, що 

судова практика як джерело права у романо-германській правовій системі, а 

зокрема в Україні, Франції та Італії характеризується посиленим режимом правової 

охорони географічних зазначень. Проте, Україна ще не налагодила режим, за якого 

б дотримувалися умови, визначені Угодою про асоціацію. Вважаємо, що в рамках 

нашого дослідження Україні важливо запозичити позитивний зарубіжний досвід 

Франції та Італії в частині правильного правозастосування з урахуванням 
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національної практики судового захисту осіб-правоволодільців прав на географічні 

зазначення. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. 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. 

2. 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; 
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- захист на міжнародно-правовому рівні. 

3. Доведено, що в умовах введення в дію Угоди про асоціацію з ЄС вказаний 

інститут 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. 

4. Серед проблемних питань, виявлених судовою практикою у сфері 

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

1) залишити в цивільному законодавстві в якості об’єктів правової охорони 

географічних зазначень лише товарів, а послуги виключити;  

2) визнання недійсними охоронних документів, що надають право на 

використання географічного зазначення, слід забезпечувати підтвердженням 

географічного розташування потужностей виробника або поставки матеріалів. 

Шлях вирішення: внести зміни до п. 8 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» наступного змісту:  

«В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну 

особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних 

осіб:  
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8) …місцезнаходження та фактичне розташування потужностей юридичної 

особи…»;  

3) визнання знаку добре відомим здійснюється з урахуванням експертизи, що 

повинна здійснюватися за клопотанням учасника процесу;  

4) 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. 

5. 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:  

1) 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; 

2) втрата права на звернення до суду у зв’язку з «терпимістю» власника 

географічного зазначення до порушення його прав як розповсюджене явище; 

3) застосування судом для забезпечення правової охорони географічних 

зазначень спеціальних декретів, які можуть в цілому суперечити в рамках своїх 

окремих положень чи окремих частин національному законодавству Франції у 

сфері охорони інтелектуальної власності; 

4) наявність випадків застосування до географічного зазначення правил 

правової охорони торгової марки. 

6. Проблемними питаннями судової практики у сфері захисту та охорони 

прав на географічне зазначення в Італії, які доцільно враховувати у національній 
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практиці захисту прав інтелектуальної власності на цей об’єкт, аби не допустити 

повторення такого негативного досвіду, є наступні:  

1) застосування на рівні судової практики міністерських декретів до 

регулювання питань використання географічних зазначень за наявності 

європейських регламентів із цього питання; 

2) 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; 

3) 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);  

4) 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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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 (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. 

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 проблемам 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; 
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 географічне зазначення іншої місцевості. 

За об’єктом, що охоплюється географічним зазначенням: 

 географічні зазначення, що описують особливі якості; 

 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; 
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 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 

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. 
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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 
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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. 

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 
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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. 

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; 
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- 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.  



 204 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Андрощук Г. Федеральний патентний суд Німеччини як орган 

патентної юрисдикції. Інтелектуальна власність. 2008. № 4. С. 35–40. 

2. Андрощук Г. А., Пахаренко А. П. Правовая охрана товарных знаков, 

фирменных наименований и географических указаний в Германии. Київ: Таксон, 

1997. 112 с. 

3. Архипова М. І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в 

Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 19 с. 

4. Архипова М. І. Цивільно-правова охорона географічних зазначень в 

Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2006. 189 с. 

5. Беликова К. Охрана географических указаний и наименований мест 

происхождения товара в Европейском союзе. ИС. Промышленная собственность. 

2011. № 1. С. 10–18. 

6. Белов В. А. Гражданское право: Общая и Особенная части: учебник. 

Москва: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. 960 с. 

7. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / пер. с фр.; под общ. ред. 

В. И. Даниленко. Москва: Nota Bene, 2000. 576 с. 

8. Булат Є. А. Деякі аспекти правової охорони наукового відкриття в 

контексті патентування. Порівняльно-аналітичне право. 2015. № 6. С. 75–77. 

9. Бутылин В. Н. Институт государственно-правовой охраны 

конституционных прав и свобод граждан. Журнал российского права. 2001. № 12. 

С. 45–46. 

10. В центрі уваги: захист прав інтелектуальної власності в судовому 

порядку: аналітичний звіт Комітету з інтелектуальної власності Європейської Бізнес 

Асоціації. URL: www.eba.com.ua/files/documents/IPR_web_2008_UKR.pdf (дата 

звернення: 21.06.2017). 

11. Вавженчук С. Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» 

трудових прав в чинному законодавстві. Форум права. 2010. № 1. С. 45–49. 

http://www.eba.com.ua/files/documents/IPR_web_2008_UKR.pdf


 205 

12. Васькова В. Механізм забезпечення права людини на безпеку. Право 

України. 2005. № 9. С. 33–36. 

13. Висновок Консультативної ради європейських суддів стосовно 

спеціалізації суддів: міжнародний документ (2012.) № 15 від 05–06.11.2012 р. URL: 

http://court.gov.ua/userfiles/visn_15.doc (дата звернення: 20.06.2017). 

14. Волощенко О. М. Особливості правової охорони прав на кваліфіковане 

зазначення походження товарів. URL: http://periodicals.karazin.ua/jls/article/download/ 

1650/1394 (дата звернення: 23.06.2017). 

15. Горленко С. А. Правовая охрана географических указаний во Франции. 

Патенты и лицензии: журнал. 2006. № 3. С. 11–15. 

16. Горленко С. А. Правовая охрана наименований мест происхождения 

товаров. 3-е изд. Москва: Российское агентство по патентам и товарным знакам, 

2001. 132 с. 

17. Горленко С. А., Шатров В. П. О правовой охроне наименований 

происхождения. Вопросы изобретательства. 1974. № 10. С. 33–36. 

18. Городов О. О. Право на средства индивидуализации (товарные знаки, 

знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные 

наименования, коммерческие обозначения) / Волтерс Клувер. Москва: 2006. 427 с. 

19. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-

IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144. 

20. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 

06.11.1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. 

21. Гульбин Ю. Т. Гражданско-правовая охрана средств 

индивидуализации товаров в рыночных условиях: дис. ... д-ра юрид. наук. Москва. 

2014. 348 с. 

22. Данилина Е. А. Судебное доказывание и доказательства при 

рассмотрении дел по правовой охране товарных знаков и наименований мест 

происхождения товаров в административном и судебном порядке: дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 1999. 214 c. 

http://court.gov.ua/userfiles/visn_15.doc
http://periodicals.karazin.ua/jls/article/download/%201650/1394
http://periodicals.karazin.ua/jls/article/download/%201650/1394


 206 

23. Данилюк А. І. Цивільно-правовий захист суб’єктивних цивільних прав 

інтелектуальної власності судом: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Івано-

Франківськ, 2016. 20 с. 

24. Дмітрієва С. Функції найменування місця походження товару як 

об’єкта промислової власності. Інтелектуальна власність. 2003. № 7. С. 16–20. 

25. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи 

кодификации. Москва: Статут, 2003. 415 с. 

26. Драпак Г., Скиба М. Основи інтелектуальної власності: навч. посібник. 

Хмельницький: ТУП, 2003. 135 с. 

27. Жаров В. О. Захист права інтелектуальної власності. Захист 

авторського права і суміжних прав. Захист права промислової власності: навч. 

посібник. Київ: ЗАТ «Інститут інтелектуальної власності», 2003. 64 с. 

28. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» от 

17.07.2002 г. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. 

№ 84. 

29. Знаменская В. С. Правовая охрана наименований мест происхождения 

товаров зарубежом: дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2016. 259 с. 

30. Италия. Географические указания. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/ 

results.jsp?countries=IT&cat_id=5 (дата звернення: 15.06.2017). 

31. Калятин В. О. Интеллектуальная собственность (Исключительные 

права). Москва: Изд-во «НОРМА», 2001. 480 с.  

32. Капіца Ю. М. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу 

та законодавство України. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2006. 1104 с. 

33. Каплун І. П., Колісніченко Е. В., Панченко В. О., Папченко А. А. 

Інтелектуальна власність: навч. посібник: у 2 ч. Суми: СумДУ, 2010. Ч. 2. 149 с. 

34. Кірін Р. С., Хоменко В. Л., Коросташова І. М. Інтелектуальна власність: 

підручник. Дніпропетровськ: Нац. гірничий ун-т, 2012. 320 с. 

35. Клименко Л. Проблемы использования географических названий в 

маркировке товара. Право и экономика. 1999. № 9. С. 12–18. 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/%20results.jsp?countries=IT&cat_id=5
http://www.wipo.int/wipolex/ru/%20results.jsp?countries=IT&cat_id=5


 207 

36. Коберник У. Деякі проблеми адаптації законодавства України щодо 

зазначення походження товарів відповідно до Угоди про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності: (TRIPS у контексті євроінтеграції). Віче. 2015. № 8. С. 6–

10.  

37. Коваль М. Географія в законі: як отримати право на зазначення місця 

походження товарів. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1427937-geografiya-v-

zakoni-yak-otrimati-pravo-na-zaznachennya-miscya-pohodzhennya-tovariv (дата 

звернення: 17.07.2017). 

38. Коваль М. С. Чим буде корисний Вищий суд з питань інтелектуальної 

власності. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1419572-chim-bude-korisnij-vishchij-

sud-z-pitan-intelektualnoyi-vlasnosti (дата звернення: 24.06.2017). 

39. Ковальчук М. С. Виникнення та припинення права на використання 

географічного зазначення за законодавством Франції. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2015. Вип. 3-2, т. 4. Ч.3. С. 26–

30. 

40. Ковальчук М. С. Виникнення та припинення права на використання 

простого географічного зазначення. Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 верес. 

2017 р.). Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2017. С. 81–85. 

41. Ковальчук М. С. Джерела права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Італії. Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–

19 лип. 2015 р.). Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 100–103. 

42. Ковальчук М. С. Джерела законодавства інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Франції та Італії. Науковий вісник публічного та 

приватного права: зб. наук. праць. Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 

2016. № 2. С. 89–94. 

http://forbes.net.ua/ua/opinions/1427937-geografiya-v-zakoni-yak-otrimati-pravo-na-zaznachennya-miscya-pohodzhennya-tovariv
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1427937-geografiya-v-zakoni-yak-otrimati-pravo-na-zaznachennya-miscya-pohodzhennya-tovariv
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1419572-chim-bude-korisnij-vishchij-sud-z-pitan-intelektualnoyi-vlasnosti
http://forbes.net.ua/ua/opinions/1419572-chim-bude-korisnij-vishchij-sud-z-pitan-intelektualnoyi-vlasnosti


 208 

43. Ковальчук М. С. Доктринальні підходи до географічних зазначень у 

Європейському Союзі. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2014. № 29. Т. 4/1, ч. 2. С. 35–39. 

44. Ковальчук М. С. Особливості суб’єктного складу права 

інтелектуальної власності на географічні зазначення в Україні. Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2015. № 9 (167). С. 41–46. 

45. Ковальчук М. С. Правова охорона географічних зазначень за 

законодавством України. Наука і правоохорона. 2014. № 4 (26), ч. 2. С. 116–122.  

46. Ковальчук М. С. Правова охорона географічних зазначень за 

законодавством Франції. Пріоритетні проблеми реформування системи 

законодавства України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). 

Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 43–46. 

47. Ковальчук М. С. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Франції та Італії. Visegrad journal on human rights 

(Республіка Словаччина). 2015. № 6/2. С. 86–92. 

48. Ковальчук М. С. Теоретико-правова характеристика географічного 

зазначення. Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес 

юридичної науки ХХІ століття: матеріали наук.-прак. конф. (м. Київ, 25–26 черв. 

2015 р.). Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 18–21. 

49. Ковальчук О. Географічні зазначення: поняття та еволюція правового 

регулювання в Україні та зарубіжних країнах. Вісник Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Серія: «Юридичні науки». 2012. Вип. 93. 

С. 91–94. 

50. Ковальчук О. Д. Підвищення конкурентоспроможності продукції 

скотарства в контексті популяризації географічних зазначень: досвід ЄС та 

перспективи для України. Вісник Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2015. Вип. 161. 

С. 187–195. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhdtusg_2015_161_24.pdf (дата звернення: 

17.05.2017). 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhdtusg_2015_161_24.pdf


 209 

51. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне 

зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: цивільно-правовий аспект: 

дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2014. 197 с. 

52. Ковальчук О. О. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

географічне зазначення. Наше право. 2014. № 3. С. 153–158. 

53. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 

06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35, № 35–36, 

№37. Ст. 44. 

54. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України 

від 07.12.1984 р. № 8073-X. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. 

Додаток до № 51. Ст. 1122. 

55. Кодинець А. О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного 

обороту, товарів і послуг: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2007. 312 с. 

56. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності від 14.07.1967 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_169 (дата 

звернення: 30.05.2017). 

57. Конституции зарубежных государств: учебн. пособие / под ред.        

В.В. Маклакова. 3-е изд. Москва: БЕК, 2002. 584 с. 

58. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. 

59. Кохановська О. В. Теоретичні проблеми інформаційних відносин у 

цивільному праві: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», 2006. 463 с. 

60. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. 

№ 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25–26. Ст. 131. 

61. Крисанов Д. Географічні зазначення походження агропродовольчої 

продукції: європейський досвід і вітчизняні перспективи. Економіст. 2014. № 10. 

С. 18–2.4 

http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_169


 210 

62. Кубах А. І. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. Харків: 

ХНАМГ, 2008. 149 с.  

63. Кузнєцова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної 

власності в Україні. Право України. 2011. № 3. С. 22–23. 

64. Кукулина А. В. Защитники еды. URL: http://www.simplewinenews.ru/ 

blog/zashhitniki-edy.html (дата звернення: 27.08.2017). 

65. Лакерт К. Географічні зазначення: минуле, сьогодення, майбутнє. 

Захист прав інтелектуальної власності: досвід Сполучених Штатів Америки: зб. 

документів, матеріалів, статей. Київ: ІнЮре, 2003. С. 205–234. 

66. Лісабонська угода про правову охорону географічних зазначень і 

міжнародну реєстрацію прав на них: міжнародний документ від 31.10.1958 р. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b11 (дата звернення: 04.06.2017). 

67. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 

14.04.1891 г. Интеллектуальная собственность: нормативно-правовые акты. 

Киев: ИнЮре, 1992. Т. 2. С. 44–58. 

68. Мельников В. М. Товарные знаки за рубежом в канун XXI века. 

Москва: ИНИЦ Роспатента, 2002. 360 c. 

69. Мельниченко Ю. С. Цивільно-правова охорона права на географічне 

зазначення в Україні: дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2011. 201 с. 

70. Министерский декрет Италии от 01.08.2011 г. № 5388 «О применении 

статьи 17 Регламента (ЕС) № 110/2008 Европейского Парламента и Совета 

Европейского Союза от 15.01.2008 г. об определении, описании, представлении на 

рынке, маркировке и защите наименований мест происхождения спиртных 

напитков – технические характеристики «итальянского бренди» (Brandy italiano). 

URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2547 (дата звернення: 29.09.2017). 

71. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. 

Санкт-Петербург: ПИТЕР, 2001. 719 с. 

72. Митний кодекс України: Закон Ураїни від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 

Відомості Верховної Ради України. 2012. № 44–45, № 46–47, № 48. Ст. 552. 

http://www.simplewinenews.ru/%20blog/zashhitniki-edy.html
http://www.simplewinenews.ru/%20blog/zashhitniki-edy.html
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_b11
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2547


 211 

73. Михайлюк Г. О. Проблема термінологічної визначеності категорії 

«комерційне позначення». Наукові записки Інституту законодавства Верховної 

Ради України. 2014. № 5. С. 52–56. 

74. Москалев В. Г. Правовые основы интеллектуальной собственности: 

учеб. пособие / Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. Барнаул: Изд-во 

АлтГТУ, 2009. 299 с. 

75. Насадюк А. Монополия на «Пармезан». Юридическая практика. 2008. 

Вып. № 12 (534). С. 1-18. 

76. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред. 

В. М. Коссака. Київ: Істина, 2004. 976 с. 

77. Новий тлумачний словник української мови: в 3 т. / уклад.: 

В. В. Яременко, О. М. Сліпушко. Київ: Аконит, 2006. Т. 2. 1926 с. 

78. Орлюк О. П., Андрощук Г. О., Бутнік-Сіверський О. Б. Право 

інтелектуальної власності: Академічний курс: підручник для студ. вищ. навч. 

закладів. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. 696 с. 

79. Оськина И., Лупу А. Судебное правотворчество во Франции. URL: 

http://justicemaker.ru/viewarticle.php?id (дата звернення: 28.08.2017). 

80. Очеретна В. В. Деякі питання набуття прав на географічні зазначення. 

Часопис Київського університету права. 2013. № 2. С. 250–253. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2013_2_60.pdf (дата звернення: 17.05.2017). 

81. Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 року 

(переглянута у Брюсселі 14.12.1900 р., у Вашингтоні 02.06.1911 р., у Гаазі 

06.11.1925 р., у Лондоні 02.06.1934 р., у Лісабоні 31.10.1958 р., у Стокгольмі 

14.07.1967 р., змінена 02.10.1979 р.). URL: http://patent.ua/ law.php?id=87 (дата 

звернення: 03.06.2017). 

82. Петрова Т., Петрова Н. Соотношение прав на различные объекты 

интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность. 2004. № 8. 

С. 24–28. 

83. План заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані 

з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

http://justicemaker.ru/viewarticle.php?id
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2013_2_60.pdf
http://p/
http://p/
http://www.patent.ua/law.php?id=87


 212 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони, на 2016—2019 роки: розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 18.02.2016 р. № 217-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-

2016-%D1%80 (дата звернення: 20.07.2017). 

84. Поль Матели. Новое французское законодательство по товарным 

знакам / пер. с фр. В. И. Еременко; общ. ред. и предисл. А. Н. Григорьев. Душанбе: 

НПИЦентр, 1998. Кн. 3. 149 с. 

85. Постанова Вищого господарського суду України у справі № 12/274-

20/157 від 06.06.2006 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27059 (дата 

звернення: 27.08.2017). 

86. Постанова Вищого господарського суду України у справі 

№ 910/3376/14 від 28.07.2015 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/ 

47612733 (дата звернення: 27.02.2017). 

87. Постановление Совета ЕС № 509/2006 от 20.03.2006 г. «О 

сельскохозяйственной продукции и продуктах питания в статусе гарантированных 

традиционных продуктов». URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5558 

(дата звернення: 01.09.2017). 

88. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони 

географічних зазначень». URL: http://me.gov.ua/Documents/Download?id=2beb190c-

f689-4267-a0ca-a64f6546c976 (дата звернення: 13.09.2017). 

89. Про виноград та виноградне вино: Закон України від 16.06.2005 р. 

№ 2662-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 31. Ст. 419. 

90. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 р. № 755-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 31. Ст. 263. 

91. Про деякі питання практики призначення судової експертизи: 

постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. № 4. 

Вісник господарського судочинства. 2012. № 3. С. 15. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2016-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2016-%D1%80
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/27059
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/%2047612733
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/%2047612733
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5558
http://me.gov.ua/Documents/Download?id=2beb190c-f689-4267-a0ca-a64f6546c976
http://me.gov.ua/Documents/Download?id=2beb190c-f689-4267-a0ca-a64f6546c976


 213 

92. Про затвердження плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік: 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 р. № 184-р. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/184-2016-%D1%80 (дата звернення: 16.08.2017). 

93. Про затвердження Положення про Державний реєстр України назв 

місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих 

зазначень походження товарів: положення від 13.12.2001 р. № 798. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01 (дата звернення: 04.09.2017). 

94. Про затвердження Положення про Перелік видових назв товарів: наказ 

від 12.12.2000 р. № 583. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061-01 (дата 

звернення: 28.08.2017). 

95. Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною 

прав на об’єкти інтелектуальної власності: постанова Кабінету Міністрів України 

від 23.12.2004 р. № 1716. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-

%D0%BF?test=4/UMfPEGznhhule.Zitewt8qHI44Us80msh8Ie6 (дата звернення: 

15.06.2017). 

96. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 

07.06.1996 р. № 236/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164. 

97. Про захист прав споживачів: Закон Української РСР від 12.05.1991 р. 

№ 1023-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 30. Ст. 379. 

98. Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України 

від 16.06.1999 р. № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 26. 

99. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 

15.12.1993 р. № 3689-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236/96-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 14.09.2017). 

100. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 

16.08.2017). 

101. Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю 

особливих властивостей та інших характеристик товарів: розпорядження Кабінету 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/184-2016-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1086-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0061-01
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF?test=4/UMfPEGznhhule.Zitewt8qHI44Us80msh8Ie6
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF?test=4/UMfPEGznhhule.Zitewt8qHI44Us80msh8Ie6
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80


 214 

Міністрів України від 23.04.2001 р. № 149-р. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ 

laws/show/149-2001-%D1%80 (дата звернення: 12.08.2017). 

102. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-

VIII. Офіційний вісник України. 2016. № 56. Ст. 1935. 

103. Про схвалення розроблених Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі планів імплементації деяких актів законодавства ЄС: розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 164-р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80 (дата звернення: 18.07.2017). 

104. Про утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності: Указ 

Президента України від 29.09.2017 р. Офіційний вісник України. 2017. № 80. 

Ст. 2438. 

105. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення правової охорони географічних значень від 

03.02.2017 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61052 (дата 

звернення: 19.06.2017). 

106. Регламент № 110/2008 Європейського парламенту і Ради ЄС про 

визначення, опис, представлення на ринку, маркування і захист найменувань місць 

походження спиртних напоїв і відміну Регламенту ЄЕС 1576/89: міжнародний 

документ від 15.01.2008 р. № 110/2008. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 

994_b12 (дата звернення: 25.07.2017). 

107. Регламент комісії (ЄС) № 1898/2006, що встановлює докладні правила 

виконання Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних позначень та 

позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування від 

14.12.2006 р. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= 

web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr4u047rVAhWJ1hQKHUKHAPAQFggl

MAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F32126&usg=AFQjCNHy1

4NohIcuRZ6D8vzFGktTp1pgxg (дата звернення: 23.08.2017). 

108. Регламент Ради ЄС «Про охорону географічних зазначень та 

найменувань походження для сільськогосподарських та харчових продуктів» 

http://zakon1.rada.gov.ua/%20laws/show/149-2001-%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/%20laws/show/149-2001-%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/164-2015-%D1%80
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61052
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/%20994_b12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/%20994_b12
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr4u047rVAhWJ1hQKHUKHAPAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F32126&usg=AFQjCNHy14NohIcuRZ6D8vzFGktTp1pgxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr4u047rVAhWJ1hQKHUKHAPAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F32126&usg=AFQjCNHy14NohIcuRZ6D8vzFGktTp1pgxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr4u047rVAhWJ1hQKHUKHAPAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F32126&usg=AFQjCNHy14NohIcuRZ6D8vzFGktTp1pgxg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=%20web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfr4u047rVAhWJ1hQKHUKHAPAQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fold.minjust.gov.ua%2Ffile%2F32126&usg=AFQjCNHy14NohIcuRZ6D8vzFGktTp1pgxg


 215 

1992 року № 2081/92. URL: http://uatm.com.ua/show_law.php (дата звернення: 

02.07.2017). 

109. Регламент Ради (ЄС) «Про спільну організацію ринку вина» від 

17.05.1999 р. № 1493/99. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri= 

URISERV%3Al60031 (дата звернення: 02.07.2017). 

110. Рузакова О. О. Право интеллектуальной собственности / Московская 

финансово-промышленная академия. Москва: МФПА, 2004. 308 c. 

111. Саржан А. О. Інтелектуальна власність: навч. посібник. Донецьк: 

ТОВ В «Південно-Схід ЛтдВ», 2007. 651 с.  

112. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум, 2006. 

658 с. 

113. Соколова М. Н. Правовые проблемы охраны средств 

индивидуализации товаров, содержащих географические обозначения: дис. … канд. 

юрид. наук. Москва, 2002. 205 с.  

114. Тараненко О. Географічні зазначення як об’єкт цивільно-правових 

відносин в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6. С. 46–50. 

115. Тараненко О. М. Особливості використання географічних зазначень в 

Україні. Часопис Київського університету права. 2012. № 1. С. 232–235. URL: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2012_1_61.pdf (дата звернення: 17.05.2017). 

116. Тверезенко О. О. Розвиток законодавства у сфері охорони 

географічних зазначень. URL: http://old.minjust.gov.ua/4495 (дата звернення: 

25.07.2017). 

117. Тлумачний словник української мови: у 4 т. / за ред. Яременко В., 

Сліпушко О. Київ: Аконіт, 1998. Т. 2: Ж–ОБД. 910 с. 

118. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-

членами, з іншої сторони: міжнародний документ від 27.06.2014 р. Офіційний вісник 

України. 2014. № 75, т. 1. Ст. 2125. 

119. Угода про заходи щодо попередження та припинення використання 

неправдивих товарних знаків та географічних зазначень: міжнародний документ від 

http://uatm.com.ua/show_law.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=%20URISERV%3Al60031
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=%20URISERV%3Al60031
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chkup_2012_1_61.pdf
http://old.minjust.gov.ua/4495


 216 

04.06.1999 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_225/print 

1433745430082269 (дата звернення: 27.05.2017) 

120. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угода 

ТРІПС). Інтелектуальна власність. 1999. № 5, 6, 7. С. 186–224. 

121. Ухвала Вищого адміністративного суду України у справі 

№ К/8000/8806/14 за касаційною скаргою товариства з обмеженою 

відповідальністю «Дістрибьютерська компанія “Еллада”» від 14.05.2015 р. URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44294496 (дата звернення: 27.08.2017). 

122. Филатова Н. Г., Лиджеева К. В. Правовое регулирование наименования 

места происхождения товара как особого обьекта интеллектуальных прав. Вестник 

Калмыцкого университета: журнал. 2014. Вып. № 2 (22). С. 94–97. 

123. Харитонова О. І. Суб’єкти та об’єкти правовідносин інтелектуальної 

власності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. Вип. 59. С. 329–335. 

124. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові 

аспекти: навч. посібник. Київ: Центр учбової літ., 2014. 276 с. 

125. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. 

Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356. 

126. Цивільне право України: Академічний курс: підручник: у 2 т. / за заг. 

ред. Я. М. Шевченко. Київ: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. Т. 1: Загальна частина. 

696 с. 

127. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. 

О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ: 

Юрінком Інтер, 2010. 976 с.  

128. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 

18.03.2004 о. № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, № 42. 

Ст. 492.  

129. Чернобай О. В. Визнання недійсними свідоцтв на торговельні марки, 

які конкурують з відомими фірмовими найменуваннями. Інтелектуальна 

власність. 2010. № 11. С. 63–67. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_225/print%201433745430082269
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_225/print%201433745430082269
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44294496


 217 

130. Шевченко Я. М. Сутність і значення цивільного права в системі права 

України. Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні. Київ: 

Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. С. 49–51. 

131. Щербатюк О. Є. Актуальні проблеми виникнення права власності на 

знахідку. Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: 

«Право». Ужгород: Гельветика, 2013. Вип. 21. Т 1, ч. 2. С. 311–315. 

132. Юлдашов О. Х. Міжнародне приватне право: теоретичні та прикладні 

аспекти. URL: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/712/24/ (дата звернення: 

25.08.2017). 

133. Ястремська О. О. Інтелектуальна власність: навч. посібник. Харків: 

Вид-во ХНЕУ, 2013. 124 с. 

134. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. URL: 

www.bitlaw.com/sourcc/ (дата звернення: 22.06.2017). 

135. Bainbridge David I. Intellectual property. Eighth edition. 2010. 932 p.  

136. Bernard O'Connor. The law of geographical indications. London: Cameron 

May Ltd. 2007. 501 p. 

137. Bonet G. La marque constituée par un nom géographique en droit francais. 

PIBD. 1991. № 495. P. 11–40. 

138. Civil Code: Act No. 2013-404 of 17 May 2013 Entry into force: 01-07-2013. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7754/105592/version/4/file/ 

Code_civil_20130701_EN.pdf (дата звернення: 29.07.2017). 

139. Civil Code: approved by Royal Decree No. 262 of March 16, 1942. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2508 (дата звернення: 17.05.2017). 

140. Code de la propriété intellectuelle. Version consolidée au 1 janvier 2016. 

URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414 

(дата звернення: 03.04.2017). 

141. Code de la consummation. Version consolidée au 1 janvier 2016. URL: 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4

B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160110 

(дата звернення: 06.05.2017). 

http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/712/24/
http://www.bitlaw.com/sourcc/
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7754/105592/version/4/file/%20Code_civil_20130701_EN.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/7754/105592/version/4/file/%20Code_civil_20130701_EN.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160110
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160110


 218 

142. Code of civil procedure: decree no. 2005-460 of 13 may 2005. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1962/13735/version/3/file/Code_39.pdf 

(дата звернення: 25.06.2017). 

143. Code rural et de la pêche maritime Version consolidée au 24 août 2016. 

URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367 

(дата звернення: 12.07.2017). 

144. Codice civile /Regio Decreto 16 marzo 1942 № 262. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=IT#a1 (дата звернення: 24.07.2017). 

145. Codice del consumo (Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2506 (дата звернення: 04.08.2017). 

146. Codice della proprietà industriale decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 

URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339 (дата звернення: 

18.09.2017). 

147. Commercial code: Act No. 2013-504 of 14 June 2013 Entry into force: 01-

07-2013. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/8016/107146/version/ 

5/file/code_commerce_part_L_EN_20130701.pdf (дата звернення: 23.06.2017). 

148. Commission regulation (EC) No 964/2009 of 15 October 2009 entering a 

name in the register of protected designations of origin and protected geographical 

indications (Raviole du Dauphiné (PGI)). URL: https://www.fsai.ie/uploadedFiles/ 

Legislation/FSAI_-_Legislation/2009/10_October09/Reg964_2009.pdf (дата звернення: 

25.06.2017). 

149. Constitution de la République française. Constitution du 4 octobre 1958. 

URL: http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp (дата звернення: 

11.09.2017). 

150. Consumer code: Order No. 2005-1086 of 1 September 2005 Entry into force: 

01-09-2005. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1960/13727/version/ 

3/file/Code_29.pdf (дата звернення: 10.09.2017). 

151. Costituzione della Republica Italiana (in GU 27 dicembre 1947) con le 

modifiche apportate dalle Leggi costituzionali, 20 aprile 2012, n. 1. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1962/13735/version/3/file/Code_39.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367
http://www.wipo.int/wipolex/ru/profile.jsp?code=IT#a1
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2506
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229339
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/8016/107146/version/%205/file/code_commerce_part_L_EN_20130701.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/8016/107146/version/%205/file/code_commerce_part_L_EN_20130701.pdf
https://www.fsai.ie/uploadedFiles/
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1960/13727/version/%203/file/Code_29.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1960/13727/version/%203/file/Code_29.pdf


 219 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf (дата звернення: 

29.04.2017). 

152. Council Regulation (EEC) No. 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of 

geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. 

URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1412 (дата звернення: 19.06.2017). 

153. Cyndi Barmore. Geographic Indications Italy's Food Trademark System. 

URL: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Geographic%20 

Indications%20Italy's%20Food%20Trademark%20System%20_Rome_Italy_3-1-

2010.pdf (дата звернення: 08.08.2017). 

154. Decree No. 350 of September 8, 1999 Regulations for the Identification of 

Traditional Products According to Article 8, Paragraph 1, of Legislative Decree No. 173 of 

April 30, 1998. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10192 (дата 

звернення: 20.09.2017). 

155. Décret n°2009-49 du 13 janvier 2009 relatif à l'appellation d'origine contrôlée 

«Rigotte de Condrieu». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid= 

8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT00002

0125839&dateTexte=20090115&categorieLien=cid#LEGITEXT000020125839 (дата 

звернення: 22.06.2017). 

156. Décret n° 2009-1245 du 15 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine 

contrôlée «Prés-salés du Mont-Saint-Michel». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichTexte.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cid

Texte=JORFTEXT000021163076&dateTexte=20091017&categorieLien=cid#JORFTEX

T000021163076 (дата звернення: 25.07.2017). 

157. Décret n° 2009-1268 du 19 octobre 2009 relatif à l'appellation d'origine 

contrôlée «Oignon de Roscoff». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/ 

affichTexte.do;jsessionid=3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidT

exte=JORFTEXT000021182986&dateTexte=20091022&categorieLien=cid#JORFTEXT

000021182986 (дата звернення: 29.07.2017). 

158. Décret n° 2009-1601 du 18 décembre 2009 relatif à l'appellation d'origine 

contrôlée «Volaille de Bresse» ou «Poulet de Bresse», «Poularde de Bresse», «Chapon de 

https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=1412
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Geographic%20%20Indications%20Italy's%20Food%20Trademark%20System%20_Rome_Italy_3-1-2010.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Geographic%20%20Indications%20Italy's%20Food%20Trademark%20System%20_Rome_Italy_3-1-2010.pdf
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Geographic%20%20Indications%20Italy's%20Food%20Trademark%20System%20_Rome_Italy_3-1-2010.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=10192
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%208FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000020125839&dateTexte=20090115&categorieLien=cid#LEGITEXT000020125839
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%208FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000020125839&dateTexte=20090115&categorieLien=cid#LEGITEXT000020125839
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%208FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=LEGITEXT000020125839&dateTexte=20090115&categorieLien=cid#LEGITEXT000020125839
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000021163076&dateTexte=20091017&categorieLien=cid#JORFTEXT000021163076
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000021163076&dateTexte=20091017&categorieLien=cid#JORFTEXT000021163076
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000021163076&dateTexte=20091017&categorieLien=cid#JORFTEXT000021163076
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=8FDC117A62618DAF7DD8A4B40B6BE2FC.tpdila10v_1?cidTexte=JORFTEXT000021163076&dateTexte=20091017&categorieLien=cid#JORFTEXT000021163076
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021182986&dateTexte=20091022&categorieLien=cid#JORFTEXT000021182986
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021182986&dateTexte=20091022&categorieLien=cid#JORFTEXT000021182986
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021182986&dateTexte=20091022&categorieLien=cid#JORFTEXT000021182986
http://www.legifrance.gouv.fr/%20affichTexte.do;jsessionid=3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021182986&dateTexte=20091022&categorieLien=cid#JORFTEXT000021182986


 220 

Bresse». URL: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid= 

3A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021

496520&dateTexte=20091220&categorieLien=cid#JORFTEXT000021496520 (дата 

звернення: 06.08.2017). 

159. Decreto Ministeriale 1 agosto 2011, n. 5388 Attuazione dell’articolo 17 del 

regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 

2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la 

protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – Scheda tecnica del 

«Brandy italiano». URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2547 (дата 

звернення: 20.09.2017). 

160. Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, n. 5464 Norme in materia di leggibilità 

delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2483 (дата звернення: 07.08.2017). 

161. Decreto Presidente della Repubblica 20 aprile, 1994 n. 348. Regolamento 

recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione d'origine dei vini. 

URL: http://www.ismea.it/flex/AppData/Redational/Normative/20000615000100135.pdf 

(дата звернення: 26.06.2017). 

162.  Devletian A. La protection des appellations d’origine et des indications de 

provenance (Aspect international du probleme), Imprimerie Buguet-Comtour, Macon, 

1958. P. 60.  

163. Economie Gouv, Histoire d’une loi (2010) Economie Gouv France. URL: 

http://www2.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/publications/ouv

rages/loi1905.pdf (дата звернення: 05.09.2017). 

164. Educa Vin. About Champagne (2010) Educavin. URL: 

http://www.educavin.com/-About-Champagne-?lang=en (дата звернення: 17.05.2017). 

165. Escudero S. International Protection of Geographical Indications and 

Developing Countries. URL: http://www.southcentre.org/publications/geoindication/ 

geoindications.pdf (дата звернення: 20.06.2017). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%203A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021496520&dateTexte=20091220&categorieLien=cid#JORFTEXT000021496520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%203A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021496520&dateTexte=20091220&categorieLien=cid#JORFTEXT000021496520
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=%203A66681EE0C79A4C9EAC498687BF8C5E.tpdila19v_2?cidTexte=JORFTEXT000021496520&dateTexte=20091220&categorieLien=cid#JORFTEXT000021496520
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2547
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2483
http://www.ismea.it/flex/AppData/Redational/Normative/20000615000100135.pdf
http://www2.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/publications/ouvrages/loi1905.pdf
http://www2.economie.gouv.fr/directions_services/dgccrf/documentation/publications/ouvrages/loi1905.pdf
http://www.educavin.com/-About-Champagne-?lang=en
http://www.southcentre.org/publications/geoindication/%20geoindications.pdf
http://www.southcentre.org/publications/geoindication/%20geoindications.pdf


 221 

166. European Legislation on Protection of Geographical Indications. URL: 

http://www.ipkey.org/en/ip-law-document/download/1165/1947/23 (дата звернення: 

15.06.2017). 

167. From Localized Products to Geographical Indications: Awareness and 

Action / Laurence Bérard, Philippe Marchenay. Dépôt légal juin, 2008. 66 р. 

168. Geuze Matthijs. Protection of geographical indications under the TRIPS 

Agreement and related work of the World Trade Organization. The Symposium on the 

protection of geographical indications in the worldwide context. Eger, Hungary, October 

24 and 25, WIPO publication Nr. 760 (E). Geneva, 1999. P. 39–59. 

169. Intellectual property code: Act No. 2006-236 of 1 March 2006 Entry into 

force: 02-03-2006. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1959/13723 

/version/3/file/Code_35.pdf (дата звернення: 17.08.2017). 

170. Intellectual Property Law / Lionel Bently and Brad Sherman. Fourth Edition. 

Oxford university press, 2014. 440 p. 

171. Italian Code of industrial property Leglislative Decree N°30 of 10 February 

2005 Text effective as from 2 September 2010, as amended by Legislative Decree N°131 

August 2010. URL: http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf (дата 

звернення: 17.06.2017). 

172. Italy Report Q191 in the name of the Italian Group by Cesare GALLI, 

Fabrizio SANNA, Daniele DE ANGELIS, Matteo BARONI, Niccolò GIORA and Giulio 

E. SIRONI Relationship between trademarks and geographical indications. 

173. Jorge Larson. Relevance of geographical indications and designations of 

origin for the sustainable use of genetic resources. Global Facilitation Unit for 

Underutilized Species. 95 р. 

174. Kal Raustiala, Stephen R. Munzer. The Global Struggle over Geographic 

Indications. The European Journal of International Law. 2007. Vol. 18, No. 2. 29 pages. 

175. L' Institut National des Appellations d'Origine (last visited 10 January 2010). 

URL: http://www.agriculture.gouv.fr (дата звернення: 16.09.2017). 

176. Law on Trademarks. Poland. January 31, 1985. Dziennik Ustaw. No 5 of 

February 15 1985. Text No 17. pp. 37 et seq. 

http://www.ipkey.org/en/ip-law-document/download/1165/1947/23
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1959/13723%20/version/3/file/Code_35.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1959/13723%20/version/3/file/Code_35.pdf
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/it/it204en.pdf
http://www.agriculture.gouv.fr/


 222 

177. Legge, 7 dicembre 1951, n. 1618 Norme transitorie per l'applicazione della 

legge 4 novembre 1950, n. 1068 portante norme relative al territorio di produzione ed alle 

caratteristiche del vino tipico denominato Moscato di Pantelleria e della legge 4 novembre 

1950 n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei 

vini tipici denominati Marsala. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2562 

(дата звернення: 12.09.2017). 

178. Legge 10 aprile 1954, n. 125 Tutela delle denominazioni di origine e tipiche 

dei formaggi. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234636 (дата 

звернення: 07.09.2017). 

179. Legge, 13 febbraio 1990, n. 26 Tutela della denominazione di origine 

Prosciutto di Parma. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2555 (дата 

звернення: 20.06.2017). 

180. Legge, 14 febbraio 1990, n. 30 Denominazione di origine del prosciutto di 

San Daniele. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2556 (дата звернення: 

15.07.2017). 

181. Legge, 5 febbraio 1992, n. 169 Disciplina per il riconoscimento della 

denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2557 (дата звернення: 18.06.2017). 

182. Legge 10 febbraio 1992, n. 164. Nuova disciplina delle denominazioni 

d'origine dei vini. URL: http://www.normattiva.it/uri-res/ 

N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;164 (дата звернення: 20.09.2017). 

183. Legge 3 agosto 1998, n. 313 «Disposizioni per la etichettatura d'origine 

dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva». URL: 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98313l.htm (дата звернення: 02.10.2017). 

184. Legislative Decree No. 168 of June 27, 2003, establishing the Specialized 

Intellectual Property Divisions of Tribunals and Courts of Appeals, in accordance with 

Article 16 of Law No. 273 of December 12, 2002 (as amended up to Decree-Law No. 1 of 

January 24, 2012). URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13187 (дата 

звернення: 15.06.2017). 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2562
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=234636
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2555
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2556
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=2557
http://www.normattiva.it/uri-res/%20N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;164
http://www.normattiva.it/uri-res/%20N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;164
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/98313l.htm
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=13187


 223 

185. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their 

International Registration. URL: www.bitlaw.com/sourcc/ (дата звернення: 13.06.2017). 

186. Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=127193 (дата звернення: 19.08.2017). 

187. Loi No. 91-7 du 4 Janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de 

commerce ou de service. URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5838 (дата 

звернення: 29.07.2017). 

188. Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. 

URL: http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=276640 (дата звернення: 

28.05.2017). 

189. Materials on Standing committee on the law of trademarks, indus trial 

desigms and geographical indications: Sixth Session (Geneva, March 12 to 16, 2001), 

Eighth Session (Geneva, May 27 to 31, 2002), Ninth Session (Geneva, November 11 to 

15, 2002), Tenth Session (Geneva, April 28 – May 2, 2003). URL: 

www.wipo.int/dea/docs_new/ (дата звернення: 20.09.2017). 

190. Matthew J. Rippon. Traditional Foods, Territorial Boundaries and the TRIPS 

Agreement: The Case of the Melton Mowbray Pork Pie. Queen Mary, University of 

London. The Journal of World Intellectual Property. 2013. Vol. 16, No. 5–6, 398 p. 

191. Orden de 25 de enero de 1994 por la que se precisa la correspondencia entre 

la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/92, en materia de Denominaciones de 

Origen e Indicaciones Geográficas de los Productos Agroalimentarios. URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126666 (дата звернення: 20.09.2017). 

192. Oskari Rovamo. Monopolizing names. The Protection of Geographical 

Indications in the European Community. Pro Gradu Thesis. 2006. August. P. 45. URL: 

http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/oik/julki/pg/rovamo/monopoli.pdf (дата звернення: 

20.09.2017). 

193. Penal code: Ordinance No. 2005-759 of 4 July 2005 Entry into force: 01-07-

2006. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT 

000006071367 (дата звернення: 10.07.2017). 

http://www.bitlaw.com/sourcc/
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=127193
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=5838
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=276640
http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=126666
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT%20000006071367
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT%20000006071367


 224 

194. Perez, Susana, Protection of geographical indications in the European Union. 

The Symposium on the protection of geographical indications in the worldwide context. 

Eger, Hungary, October 24 and 25, WIPO publication Nr. 760(E). Geneva, 1999. P. 119–

145. 

195. Recommended Citation Jay, Tim and Taylor, Madeline, «A case of 

champagne: a study of geographical indications» (2013). Corporate Governance Journal. 

Paper 29. URL: http://epublications.bond.edu.au/cgej/29 (дата звернення: 09.07.2017). 

196. Review under Article 24(2) of the application of the provisions of the Section 

checklist of questions. 16 September 2003. IP\C\W\117\Add.28. URL: www.wto.int (дата 

звернення: 28.06.2017). 

197. Sordelli L. Les possibilities futures de protection international des 

indications geographiques. La prop. Ind. 1991. № 2. P. 160. 

198. Specification and regulations. Single document of the PDO Parmigiano 

Reggiano. URL: http://www.parmigianoreggiano.com/consortium/rules_regulation_2/ 

default.aspx (дата звернення: 30.08.2017). 

199. Specification of the Parmigiano Reggiano cheese (вст. в силу 

29.08.2011 г.). URL: 

http://storage.parmigianoreggiano.it/file/Parmigiano_Reggiano_specification_ 

29_August_2011_en.pdf (дата звернення: 30.07.2017). 

200. The conditions, Terms and Procedure for the Determination of Appellation 

of Origin for Agricultural Products. Presidential Decree NO. 81. 16/03/93. Greece. Official 

Journal (FEK). 19/03/93. No 36 A. 

201. Ukraine: Council adopts EU-Ukraine association agreement. URL: 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-ukraine-association-

agreement/ (дата звернення: 15.06.2017). 

202. WIPO-administered Treaties. URL: http://www.wipo.int/treaties (дата 

звернення: 22.08.2017). 

 

 

 

http://epublications.bond.edu.au/cgej/29
http://www.wto.int/
http://www.parmigianoreggiano.com/consortium/rules_regulation_2/%20default.aspx
http://www.parmigianoreggiano.com/consortium/rules_regulation_2/%20default.aspx
http://storage.parmigianoreggiano.it/file/Parmigiano_Reggiano_specification_%2029_August_2011_en.pdf
http://storage.parmigianoreggiano.it/file/Parmigiano_Reggiano_specification_%2029_August_2011_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-ukraine-association-agreement/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/07/11-ukraine-association-agreement/
http://www.wipo.int/treaties


 225 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Ковальчук М. С. Доктринальні підходи до географічних зазначень у 

Європейському Союзі. Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. 2014. № 29. Т. 4/1, ч. 2. С. 35–39. 

2. Ковальчук М. С. Правова охорона географічних зазначень за 

законодавством України. Наука і правоохорона. 2014. № 4 (26), ч. 2. С. 116–122.  

3. Ковальчук М. С. Особливості суб'єктного складу права інтелектуальної 

власності на географічні зазначення в Україні. Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2015. № 9 (167). С. 41–46. 

4. Ковальчук М. С. Виникнення та припинення права на використання 

географічного зазначення за законодавством Франції. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: «Юридичні науки». 2015. Вип. 3-2. Т. 4. Ч.3. 

С. 26–30. 

5. Ковальчук М. С. Джерела законодавства інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Франції та Італії. Науковий вісник публічного та 

приватного права: зб. наук. праць. Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 

2016. № 2. С. 89–94. 

6. Ковальчук М. С. Суб’єкти права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Франції та Італії. Visegrad journal on human rights 

(Республіка Словаччина). 2015. № 6/2. С. 86–92. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Ковальчук М. С. Теоретико-правова характеристика географічного 

зазначення. Наукові дослідження сучасного законодавства України – прогрес 



 226 

юридичної науки ХХІ століття: матеріали наук.-прак. конф. (м. Київ, 25–26 черв. 

2015 р.). Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 18–21. 

8. Ковальчук М. С. Джерела права інтелектуальної власності на 

географічні зазначення в Італії. Пріоритетні проблеми юридичної науки: сучасний 

стан та перспективи вдосконалення: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–

19 лип. 2015 р.). Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 100–103. 

9. Ковальчук М. С. Правова охорона географічних зазначень за 

законодавством Франції. Пріоритетні проблеми реформування системи 

законодавства України: матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 23–24 лип. 2015 р.). 

Київ: Науково-дослідний ін-т публічного права, 2015. С. 43–46. 

10. Ковальчук М. С. Виникнення та припинення права на використання 

простого географічного зазначення. Законодавство України у сфері 

інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та 

міжнародні виміри: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 верес. 

2017 р.). Київ: НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, 2017. С. 81–85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227 

Додаток Б 

                                                 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ І 

ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ, ЗГАДАНІ У СТАТТІ 202(3) УГОДИ ПРО 

АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

(витяги) 

Сільськогосподарська продукція та продукти харчування інші ніж вина, алкоголь і 

ароматизовані вина Франції та Італії, які повинні бути захищені в Україні 

Франція Abondance  Абонданс Сири 

Франція Banon Банон Сири 

Франція Beaufort  Бофор Сири 

Франція Bleu d'Auvergne Бльо дОверньо Сири 

Франція 
Bleu de Gex Haut-
Jura/Bleu de Septmoncel  

Бльо дьо Жекс О-
Жюра/Бльо дьо 
Сетмонсель 

Сири 

Франція Bleu des Causses Бльо де Косс Сири 

Франція Bleu du Vercors-
Sassenage 

Бльо дю Веркор-Сассьонаж Сири 

Франція Brie de Meaux Брі дьо Мо Сири 

Франція Brie de Melun Брі дьо Мьолан Сири 

Франція Brocciu Corse/Brocciu  Броччю Корс/Броччю Сири 

Франція Camembert de 
Normandie 

Камамбер дьо Норманді Сири 

Франція Cantal/Fourme de 
Cantal/Cantalet  

Канталь/Фурм дьо 
Канталь/Кантале 

Сири 

Франція Chabichou du Poitou Шабішу дю Пуату Сири 

Франція Chaource  Шаурс Сири 

Франція Chevrotin Шевротен Сири 

Франція Comté  Комте Сири 

Франція Crottin de 
Chavignol/Chavignol 

Кротта дьо 
Шавіньйоль/Шавіньйоль 

Сири 

Франція Emmental de Savoie Емменталь дьо Савуа Сири 

Франція Emmental français est-
central 

Емменталь Франсе Ест 
Сантраль 

Сири 

Франція Époisses Епуас Сири 

Франція Fourme d'Ambert/Fourme 
de Montbrison 

Фурм дАмбер/Фурм дьо 
Мон Брізон 

Сири 
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Франція Laguiole Ляґіоль Сири 

Франція Langres  Лянґр Сири 

Франція Livarot  Ліваро Сири 

Франція Maroilles/Marolles  Маруаль/Мароль Сири 

Франція Mont d'or/Vacherin du 
Haut-Doubs 

Мон дОр/Вашеран дю О-Ду Сири 

Франція Morbier Морбьє Сири 

Франція Munster/Munster-Géromé  Манстер/Манстер-Жероме Сири 

Франція Neufchâtel  Ньофшатель Сири 

Франція Ossau-Iraty Оссо-Іраті Сири 

Франція Pélardon Пелярдон Сири 

Франція Picodon de 
l'Ardèche/Picodon de la 
Drôme  

Пікодон дьо 
лАрдеш/Пікодон дьо ля 
Дром 

Сири 

Франція Pont-l'Évêque  Пон льЕвек Сири 

Франція Pouligny-Saint-Pierre  Пуліні-Сан-Пьєр Сири 

Франція Reblochon/Reblochon de 
Savoie 

Ребльошон/Ребльошон дьо 
Савуа 

Сири 

Франція Rocamadour Рокамадур Сири 

Франція Roquefort Рокфор Сири 

Франція Sainte-Maure de Touraine  Сант-Мор дьо Турен Сири 

Франція Saint-Nectaire  Сан-Нектер Сири 

Франція Salers Салєрс Сири 

Франція Selles-sur-Cher  Сель-сюр-Шер Сири 

Франція Tome des Bauges Том-де-Бож Сири 

Франція Tomme de Savoie Томм дьо Савуа Сири 

Франція Tomme des Pyrénées Томм де Пірене Сири 

Франція Valençay Валянсе Сири 

Франція Beurre Charentes-
Poitou/Beurre des 
Charentes/Beurre des 
Deux-Sèvres 

Бьор Шарант-Пуату/Бьор 
де Шарант/Бьор де Дьо-
Севр 

Масло 

Франція Beurre d'Isigny Бьор дІзіньї Масло 
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Франція 

Huile d'olive d'Aix-en-
Provence 

Уіль д олів д Екс-ан-
Прованс 

Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова  
олія 

Франція 
Huile d'olive de 
Corse/Huile d'olive de 
Corse-Oliu di Corsica 

Уіль д олів дьо Корс/Уіль д 
олів дьо Корс-Оліо ді 
Корсіка 

Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 

Huile d'olive de Haute-
Provence 

Уіль д олів дьо От-Прованс Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 

Huile d'olive de la Vallée 
des Baux-de-Provence 

Уіль д олів дьо ля Валеє де 
Бо-дьо-Прованс 

Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 

Huile d'olive de Nice 

Уіль д олів дьо Ніс Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 

Huile d'olive de Nîmes 

Уіль д олів дьо Нім Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 

Huile d'olive de Nyons  

Уіль д олів дьо Нйонс Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Франція 
Chasselas de Moissac  

Шасселя дьо Муассак Фрукти - 
столовий 
виноград 

Франція 
Fraise du Périgord 

Фрез дю Періґор Фрукти - 
полуниця  

Франція Oignon doux des 
Cévennes 

Оньйон ду де Севен 
Овочі - цибуля  

Франція Olive de Nice Олів дьо Ніс Овочі - оливки  

Франція Olives cassées de la 
Vallée des Baux-de-
Provence 

Олів кассе дьо ля Валлеє 
де Бо-дьо-Прованс 

Овочі - оливки  

Франція Olives noires de la Vallée 
des Baux de Provence 

Олів нуар дьо ля Валлеє де 
Бо-дьо-Прованс 

Овочі - оливки  
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Франція Olives noires de Nyons  Олів нуар дьо Ніонс Овочі - оливки  

Франція Cidre de Bretagne/Cidre 
Breton 

Сідр дьо Бретань/Сідр 
Бретон Сидр 

Франція Cidre de Normandie/Cidre 
Normand 

Сідр дьо Норманді/Сідр 
Норман Сидр 

Франція Cornouaille Корнуай Сидр 

Франція 
Domfront 

Домфрон Перрі (грушевий 
сидр) 

Франція 
Huîtres Marennes Oléron 

Уітр Маренн Олєрон Молюски - 
устриці 

Франція Pays d'Auge/Pays 
d'Auge-Cambremer 

Пеї д Ож/Пеї д Ож-
Камбремер Сидр 

Франція Piment 
d'Espelette/Piment 
d'Espelette - Ezpeletako 
Biperra 

Піман дЕспелєтт/Піман 
дЕспелєтт- Еспелєтако 
Біперра 

Спеції  

Франція 
Bergamote(s) de Nancy  

Берґамот дьо Нансі Кондитерські 
вироби 

Франція Brioche vendéenne Брійош вандеен Хліб 

Франція 
Pâtes d'Alsace 

Пан дАльзас Макаронні 
вироби 

Франція Foin de Crau Фуа дьо Кро Сіно 

 

Італія 
Mortadella Bologna 

Мортаделла Болонья М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) 

Італія 

Prosciutto di S. Daniele  

Прошутто ді Сан Даніеле М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 
Vitellone bianco 
dell'Appennino Centrale 

Вітеллоне Б'янко дель 
Аппенніно Чентрале 

Свіже м'ясо (і 
субпродукти) - 
телятина 

Італія 
Bresaola della Valtellina 

Брезаола делла 
Вальтелліна 

М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) 

Італія 

Capocollo di Calabria 

Капоколло ді Калабрія М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
в'ялене м'ясо 

Італія 
Coppa Piacentina 

Коппа П'ячентіна М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
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в'ялене м'ясо 

Італія 

Cotechino Modena 

Котекіно Модена  М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
оброблена  
свинина  

Італія 

Culatello di Zibello 

Кулателло ді Дзібелло М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
в'ялене м'ясо 

Італія 

Lardo di Colonnata 

Лардо ді Колонната М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
сало 

Італія 

Pancetta di Calabria 

Панчетта ді Калабрія М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
свинина 

Італія 

Pancetta Piacentina 

Панчетта П'ячентіна М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
свинина 

Італія 

Prosciutto di Carpegna 

Прошутто ді Карпенья М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 

Prosciutto di Modena  

Прошутто ді Модена  М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 

Prosciutto di Norcia 

Прошутто ді Норчіа М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 

Prosciutto di Parma 

Прошутто ді Парма М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 

Prosciutto Toscano 

Прошутто Тоскано М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 
Prosciutto Veneto Berico-
Euganeo 

Прошутто Венето Беріко-
Еуганео 

М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 
Salame Brianza 

Саламе Бріанца Мясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
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салямі 

Італія 

Salame Cremona 

Саламе Кремона Мясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
салямі 

Італія 

Salame di Varzi  

Саламе ді Вардзі Мясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
салямі 

Італія 

Salame d'oca di Mortara 

Саламе д' ока ді Мортара М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
качине салямі 

Італія 

Salame Piacentino 

Саламе П'ячентіно Мясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
салямі 

Італія 

Salame S. Angelo 

Саламе Сант Анжело Мясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
салямі 

Італія 
Valle d'Aosta Jambon de 
Bosses 

Валле д' Аоста Жамбон де 
Босс 

М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
шинка 

Італія 
Valle d'Aosta Lard 
d'Arnad 

Валле д' Аоста Лард д' 
Арнад 

М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
сало 

Італія 

Zampone Modena 

Дзампоне Модена М'ясні продукти 
(варені, солоні, 
копчені і т.і.) - 
оброблена 
свинина 

Італія Asiago Азіяго Сири 

Італія Bitto Бітто Сири 

Італія Bra Бра Сири 

Італія Caciocavallo Silano Качіо Кавалло сілано Сири 

Італія Canestrato Pugliese Канестрато Пульєзе Сири 

Італія Casatella Trevigiana Казателла Тревіджіана Сири 

Італія Casciotta d'Urbino Кашьотта д'Урбіно Сири 

Італія Castelmagno Кастельманьйо Сири 

Італія Fiore Sardo Фьйоре Сардо Сири 
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Італія Fontina  Фонтіна Сири 

Італія Formai de Mut dell'Alta 
Valle Brembana 

Формай де Мут дель Альта 
Валле Брембана 

Сири 

Італія Gorgonzola  Ґорґондзоля Сири 

Італія Grana Padano  Грана Падано  Сири 

Італія Montasio  Монтасіо Сири 

Італія Monte Veronese Монте Веронезе Сири 

Італія Mozzarella di Bufala 
Campana 

Моццарелла ді Буфала 
Кампана 

Сири 

Італія Murazzano Мураццано Сири 

Італія Parmigiano Reggiano Парміджіано Реджіано Сири 

Італія Pecorino di Filiano Пекоріно ді Філіано Сири 

Італія Pecorino Romano Пекоріно Романо Сири 

Італія Pecorino Sardo Пекоріно Сардо Сири 

Італія Pecorino Siciliano Пекоріно Січіліано Сири 

Італія Pecorino Toscano Пекоріно Тоскано Сири 

Італія Provolone Valpadana Проволоне Вальпадана Сири 

Італія Quartirolo Lombardo  Квартіроло Ломбардо Сири 

Італія Ragusano Раґузано Сири 

Італія Raschera Раскера Сири 

Італія Ricotta Romana Рікотта Романа Сири 

Італія Robiola di Roccaverano Робіола ді Роккаверано Сири 

Італія Spressa delle Giudicarie Спресса делле Джудікаріє Сири 

Італія Stelvio/Stilfser Стельвіо/Стільфсер Сири 

Італія Taleggio Таледжіо Сири 

Італія Toma Piemontese Тома П'ємонтезе Сири 

Італія Valle d'Aosta Fromadzo Валле д'Аоста  Фромадзо Сири 

Італія Valtellina Casera Вальтелліна Казера Сири 

Італія Miele della Lunigiana М'єле делла Луніджіана Мед 

Італія 

Cilento 

Чіленто Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
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олія 

Італія 
Veneto Valpolicella, 
Veneto Euganei e Berici, 
Veneto del Grappa 

Венето Вальполічелла, 
Венето Еуґаней е Берічі, 
Венето дель Граппа 

Олії та жири 
(масло, 
маргарин, олія і 
т.і.) - оливкова 
олія 

Італія Kiwi Latina Ківі Латіна Фрукти - ківі  

Італія 
La Bella della Daunia 

Ла Белла делла Даунія Овочі - столові 
оливки  

Італія Marrone del Mugello Марроне дель Муджелльо Фрукти - каштани  

Італія 
Marrone di Castel del Rio 

Марроне ді Кастель дель 
Ріо 

Фрукти - каштани  

Італія Marrone di Roccadaspide Марроне ді Роккадаспіде Фрукти - каштани  

Італія Marrone di San Zeno Марроне ді Сан Дзено Фрукти - каштани  

Італія Nocciola del 
Piemonte/Nocciola 
Piemonte 

Ноччола дель 
П'ємонте/Ноччола П'ємонте 

Горіхи - фундук  

Італія Nocciola di Giffoni Ноччола ді Джіффоні Горіхи - фундук  

Італія Nocellara del Belice Ночеллара дель Беліче Овочі - оливки 

Італія 
Oliva Ascolana del Piceno 

Оліва Асколана дель 
Пічено Овочі - оливки  

Італія 
Scalogno di Romagna 

Скалоньйо ді Романья Овочі - цибуля 
шалот 

Італія 
Uva da tavola di Canicattì 

Ува да тавола ді Канікатті Фрукти - 
столовий 
виноград 

Італія 
Uva da tavola di 
Mazzarrone 

Ува да тавола ді 
Мадзарроне 

Фрукти - 
столовий 
виноград  

Італія Acciughe Sotto Sale del 
Mar Ligure 

Аччуге сотто сале дель мар 
Лігуре Оброблена риба 

Італія Tinca Gobba Dorata del 
Pianalto di Poirino 

Тінка Ґобба Дората дель 
П'янальто ді Поіріно  Риба 

Італія Zafferano di Sardegna Дзафферано ді Сарденья Спеції (шафран) 

Італія Aceto Balsamico di 
Modena 

Ачето Бальзаміко ді 
Модена Оцет 

Італія Aceto balsamico 
tradizionale di Modena 

Ачето бальзаміко 
традіціонале ді Модена Оцет 

Італія Aceto balsamico Ачето бальзаміко Оцет 
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tradizionale di Reggio 
Emilia 

традіціонале ді Реджіо 
Емілія 

Італія Zafferano dell'Aquila Дзафферано дель Аквіла Спеції (шафран) 

Італія Zafferano di San 
Gimignano 

Дзафферано ді Сан 
Джіміньяно 

Спеції (шафран) 

Італія Coppia Ferrarese Копп'я Феррарезе Хліб 

Італія Pagnotta del Dittaino Паньотта дель Діттаіно Хліб 

Італія Pane casareccio di 
Genzano 

Пане казареччіо ді 
Дженцано 

Хліб 

Італія Pane di Altamura Пане ді Альтамура Хліб 

Італія Pane di Matera Пане ді Матера Хліб 

Італія 
Bergamotto di Reggio 
Calabria - Olio essenziale 

Бергамотто ді Реджіо 
Калабрія - Оліо ессенціале 

Ефірні олії 
(бергамотова 
олія) 
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Додаток В 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ЗАЗНАЧЕННЯ ВИН, АРОМАТИЗОВАНИХ ВИН ТА 

АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ, ЗГАДАНІ У СТАТТЯХ 202(3) І 202(4) УГОДИ ПРО 

АСОЦІАЦІЮ З ЄС 

 

ЧАСТИНА А 

(витяги) 

 

Географічні зазначення вин України, які мають бути захищені в ЄС 

 

Назва, що має 

бути захищена 
Транскрипція латинськими літерами 

Сонячна Долина Soniachna Dolyna 

(Soniachna Dolina) 

Новий Світ Novyj Svit 

(Novy Svet) 

 

 

Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв. які мають 

бути захищені в Україні 

 

ФРАНЦІЯ 

Ajaccio  Ажаксіо 

Aloxe-Corton  Алокс-Кортон 

Alsace whether or not followed by a 

name of a vine variety and/or by the 

name of a smaller geographical unit 

 

Equivalent term: Vin d'Alsace  

Ельзас, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назву 

сорту винограду та/або назву 

меншої територіальної одиниці 

 

Еквівалентний термін: Вен 

д'Ельзас  

Alsace Grand Cru followed by 

Altenberg de Bergbieten  

Ельзас Гран Крю, що 

супроводжується назвою 

Альтенберг де Бергбітен  

Alsace Grand Cru followed by 

Altenberg de Bergheim  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Альтенберг де Бергхайм  

Alsace Grand Cru followed by 

Altenberg de Wolxheim  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Альтенберг де Фолксхайм  
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Alsace Grand Cru followed by Brand  Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Бранд  

Alsace Grand Cru followed by 

Bruderthal  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Брудерталь 

Alsace Grand Cru followed by 

Eichberg  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Ейшберг 

Alsace Grand Cru followed by 

Engelberg  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Енгельберг 

Alsace Grand Cru followed by 

Florimont  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Флорімон 

Alsace Grand Cru followed by 

Frankstein  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Франкштейн  

Alsace Grand Cru followed by Froehn  Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Фроенн 

Alsace Grand Cru followed by 

Furstentum  

Ельзас Гран Крю 

супроводжується назвою 

Фюрстентум 

Anjou whether or not followed by Val 

de Loire whether or not followed by 

'mousseux' whether or not preceded 

by 'Rosé'  

Анжу, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

Валь де Луар, «муссьо» або 

перед цим зазначено назву 

«Розе»  

Anjou Coteaux de la Loire whether or 

not followed by Val de Loire  

Анжу Кото де ля Луар, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Валь де 

Луар  

Bordeaux whether or not followed by 

'Clairet', 'Rosé', 'Mousseux' or ' 

supérieur'  

Бордо, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе», «Муссьо» 

або «Сюперіор»  

Bordeaux Côtes de Francs  Бордо Кот де Франк  

Bordeaux Haut-Benauge  Бордо О-Бенож  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Côtes 

d'Auxerre  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Кот д‘Оксерр  
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Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Côtes du 

Couchois  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Кот дю Кушуа  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Coulanges-

la-Vineuse  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Куланж-ля-Венез  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Épineuil  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Епіней  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Hautes 

Côtes de Beaune  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

От Кот де Бон  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Hautes 

Côtes de Nuits  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

От Кот де Нюї  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit La 

Chapelle Notre-Dame  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Ля Шапель Нотр-Дам  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Le Chapitre  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Ле Шапітр  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Montrecul / 

Montre-cul / En Montre-Cul  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Монтркю / Монтр-кю / Ан 

Монтр-Кю 

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé' or by the name of a 

smaller geographical unit Vézelay  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Кларет», «Розе» або назву 

меншої територіальної одиниці 

Везелей  

Bourgogne whether or not followed 

by 'Clairet', 'Rosé', 'ordinaire' or 

'grand ordinaire'  

Бургонь, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назви 

«Clairet», «Rosé», «ordinaire» 

або «grand ordinaire»  
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Bourgogne aligoté  Бургонь аліготе  

Bourgogne passe-tout-grains  Бургонь пасс-ту-грен  

Bourgueil  Бургей  

Bouzeron  Бузерон  

Brouilly  Бруйї  

Bugey whether or not followed by 

Cerdon whether or not preceded by 

'Vins du', 'Mousseux du', 'Pétillant' or 

'Roussette du' or followed by 

'Mousseux' or 'Pétillant' whether or 

not followed by the name of a smaller 

geographical unit  

Бюжей, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назву 

Сердон або перед цим 

зазначено назви «Вен дю», 

«Муссьо дю», «Петійян» чи 

«Руссетт дю», або після цього 

зазначено назви «Муссьо», 

«Петійян» або назву меншої 

територіальної одиниці   

Buzet  Бюзе  

Cabardès  Кабардес  

Cabernet d'Anjou whether or not 

followed by Val de Loire  

Каберне д'Анжу, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Валь де Луар  

Cabernet de Saumur whether or not 

followed by Val de Loire  

Каберне де Сомюр, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Валь де Луар  

Cadillac  Кадійяк  

Cahors  Каор  

Cassis  Кассіс  

Cérons  Серон  

Chablis whether or not followed by 

Beauroy whether or not followed by 

'premier cru'  

Шаблі, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

Боруа, «премьє крю»  



 240 

Chablis whether or not followed by 

Berdiot whether or not followed by 

'premier cru'  

Шаблі, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

Бердіо, «премьє крю»  

Chablis whether or not followed by 

Beugnons  

Шаблі, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назву 

Беньон 

Chablis whether or not followed by 

Butteaux whether or not followed by 

'premier cru'  

Шаблі, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

Бютто, «премьє крю»  

Chablis whether or not followed by 

Vosgros whether or not followed by 

'premier cru'  

Шаблі, незалежно від того, чи 

після цього зазначено назви 

Воґро, «премьє крю»  

Chablis  Шаблі  

Chablis grand cru whether or not 

followed by Blanchot  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Бланшо  

Chablis grand cru whether or not 

followed by Bougros  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Буґро 

Chablis grand cru whether or not 

followed by Grenouilles  

Шаблі Ґран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Ґренуй  

Chablis grand cru whether or not 

followed by Les Clos  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Ле Кло  

Chablis grand cru whether or not 

followed by Preuses  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву През 

Chablis grand cru whether or not 

followed by Valmur  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Вальмюр 

Chablis grand cru whether or not 

followed by Vaudésir  

Шаблі Гран Крю, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Водезір 

Chambertin  Шамбертен 

Chambertin-Clos-de-Bèze  Шамбертен –Кло-де-Без  

Chambolle-Musigny  Шамболь-Мюзіньї  

Champagne  Шампань  

Chapelle-Chambertin  Шапель - Шамбертен 
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Charlemagne  Шарлемань  

Charmes-Chambertin  Шарм-Шамбертен  

Clairette de Die  Клерет де Ді  

Clairette de Languedoc whether or 

not followed by the name of a smaller 

geographical unit  

Клерет де Ланґедок, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву меншої 

територіальної одиниці  

Clos de la Roche  Кло де ля Рош  

Clos de Tart  Кло де Тар  

Muscadet whether or not followed by 

Val de Loire  

Мюскаде, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назву 

Валь де Луар  

Muscadet-Coteaux de la Loire 

whether or not followed by Val de 

Loire  

Мюскаде-Кото де ля Луар , 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Валь де 

Луар  

Muscadet-Côtes de Grandlieu 

whether or not followed by Val de 

Loire  

Мюскаде-Кот де Ґран-Льє, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Валь де 

Луар  

Muscadet-Sèvre et Maine whether or 

not followed by Val de Loire  

Мюскаде-Севр е Мен, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Валь де 

Луар  

Muscat de Beaumes-de-Venise  Муска де Бом-де-Веніз  

Muscat de Lunel  Муска де Люнель 

Muscat de Mireval  Муска де Міреваль  

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois  Муска де Сен-Жан-де-

Мінервуа  

Muscat du Cap Corse  Муска дю Cap Корс  

Vermouth de Chambéry Вермут де Шабері 
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ІТАЛІЯ 

Aglianico del Taburno 

 

Equivalent term: Taburno  

Альяніко дель Табурно  

 

Еквівалентний термін: 

Табурно 

Aglianico del Vulture  Альяніко дель Вультуре  

Albana di Romagna  Альбана ді Романья  

Albugnano  Альбуньяно  

Alcamo  Алькамо  

Aleatico di Gradoli  Алеатіко ді Градолі  

Aleatico di Puglia  Алеатіко ді Пулія  

Alezio  Алеціо  

Alghero  Альґеро  

Alta Langa  Альта Ланга  

Alto Adige followed by Colli di 

Bolzano 

 

Equivalent term: Südtiroler 

Bozner Leiten  

Альто Адідже, що 

супроводжується назвою 

Коллі ді Больцано 

 

Еківалентний термін: 

Зюдтіролер Боцнер Ляйтен  

Asti whether or not followed by 

'spumante' or preceded by 

'Moscato d''  

Асті, незалежно від того, чи 

після зазначено назву 

«спумант» чи перед цим 

зазначено назву «Москато д’»  

Bagnoli di Sopra 

 

Equivalent term: Bagnoli  

Баньолі ді Сопра 

 

Еквівалентний термін: Баньолі  

Barbaresco  Барбареско  

Barbera d'Alba  Барбера д’Альба  
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Barbera d'Asti whether or not 

followed by Colli Astiani 'or' 

Astiano  

Барбера д’Асті, незалежно від 

того, чи після зазначено назву 

Коллі Астіані або Астіано  

Barbera d'Asti whether or not 

followed by Nizza  

Барбера д’Асті, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Ніцца 

Barbera d'Asti whether or not 

followed by Tinella  

Барбера д’Асті, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Тінелла  

Barco Reale di Carmignano 

 

Equivalent term: Rosato di 

Carmignano / Vin santo di 

Carmignano / Vin Santo di 

Carmignano occhio di pernice 

Барко Реале ді Карміньяно  

 

Еквівалентний термін: Розато 

ді Карміньяно/Він санто ді 

Карміньяно/Він санто ді 

Карміньяно оккьо ді перніче  

Bardolino  Бардоліно  

Bardolino Superiore  Бардоліно Суперіоре  

Bianco dell'Empolese  Б’янко дель Емполезе  

Bianco Pisano di San Torpè  Б’янко Пізано ді Сан Торпе  

Biferno  Біферно  

Bivongi  Бівонджі  

Boca  Бока  

Bolgheri whether or not followed 

by Sassicaia  

Больґері, незалежно від того, 

чи після цього зазначено назву 

Сассікайя  

Bosco Eliceo  Боско Елічео  

Botticino  Боттічіно  

Brachetto d'Acqui 

 

Equivalent term: Acqui  

Бракетто д’Акві  

 

Еквівалентний термін: Акві  

Bramaterra  Браматерра  
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Breganze  Бреганце  

Brindisi  Бріндізі  

Capri  Капрі  

Capriano del Colle  Капріано дель Колле  

Carema  Карема  

Carignano del Sulcis  Каріньяно дель Сульчіс  

Carmignano  Карміньяно  

Carso  Карсо  

Castel del Monte  Кастель дель Монте  

Castel San Lorenzo  Кастель Сан Лоренцо  

Chianti Classico  К’янті Классіко  

Cilento  Чіленто  

Cinque Terre whether or not 

followed by Costa da Posa 

 

Equivalent term: Cinque Terre 

Sciacchetrà  

Чінкве Терре, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Коста да Поза  

Еквівалентний термін: Чінкве 

Терре Шаккетра  

Circeo  Чірчео 

Cirò  Чіро  

Cisterna d'Asti  Чістерна д’Асті 
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Conegliano - Valdobbiadene 

whether or not followed by 

Cartizze 

 

Equivalent term: Conegliano 'or' 

Valdobbiadene  

Конельяно – Вальдоб’ядене, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву 

Картіцце  

 

Еквівалентний термін: 

Конельяно або Вальдоб’ядене 

Cori  Корі  

Cortese dell'Alto Monferrato  Кортезе дель Альто 

Монферрато  

Corti Benedettine del Padovano  Корті Бенедеттіне дель 

Падовано  

Cortona  Кортона  

Costa d'Amalfi whether or not 

followed by Furore  

Коста д’Амальфі, незалежно 

від того, чи після цього 

зазначено назву Фуроре  

Etna  Етна  

Falerio dei Colli Ascolani 

 

Equivalent term: Falerio  

Фалеріо деі Коллі Асколані  

 

Еквівалентний термін: Фалеріо  

Falerno del Massico  Фалерно дель Массіко  

Fara  Фара  

Grignolino d'Asti  Ґріньоліно д’Асті  

Grignolino del Monferrato 

Casalese  

Ґріньоліно дель Монферрато 

Казалезе  

Lambrusco di Sorbara  Ламбруско ді Сорбара  

Lambrusco Grasparossa di 

Castelvetro  

Ламбруско Ґраспаросса ді 

Кастельветро  

Lambrusco Mantovano whether 

or not followed by Oltre Po 

Mantovano  

Ламбруско Мантовано, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Ольтре 

По Мантовано  
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Lambrusco Mantovano whether 

or not followed by Viadanese-

Sabbionetano  

Ламбруско Мантовано, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву 

В’яданезе Саббйонетано  

Lambrusco Salamino di Santa 

Croce  

Ламбруско Саламіно ді Санта 

Кроче  

Moscato di Cagliari  Москато ді Кальярі  

Moscato di Pantelleria 

 

Equivalent term: Passito di 

Pantelleria / Pantelleria  

Москато ді Пантеллеріа  

 

Еквівалентний термін: Пассіто 

ді Пантеллеріа / Пантеллеріа  

Moscato di Sardegna whether or 

not followed by Gallura  

Москато ді Сарденья, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Ґаллюра  

Moscato di Sardegna whether or 

not followed by Tempio Pausania  

Москато ді Сарденья, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Темпіо 

Паузаніа  

Moscato di Sardegna whether or 

not followed by Tempo  

Москато ді Сарденья, 

незалежно від того, чи після 

цього зазначено назву Темпо  

Moscato di Siracusa  Москато ді Сіракуза  

Moscato di Sorso-Sennori 

 

Equivalent term: Moscato di 

Sorso / Moscato di Sennori  

Москато ді Сорсо-Сеннорі  

 

Еквівалентний термін: 

Москато ді Сорсо/ Москато ді 

Сеннорі  

Moscato di Trani  Москато ді Трані  

Nardò  Нардо  

Rossese di Dolceacqua 

 

Equivalent term: Dolceacqua  

Россезе ді Дольчеаква  

 

Еквівалентний термін: 

Дольчеаква  

Rosso Barletta  Россо Барлетта  

Rosso Canosa whether or not 

followed by Canusium  

Россо Каноза, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Канузіум  
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Rosso Conero  Россо Конеро  

Valle d'Aosta whether or not 

followed by Arnad-Montjovet 

 

Equivalent term: Vallée d'Aoste  

Валле д’Аоста, незалежно від 

того, чи після цього зазначено 

назву Арнад-Монжове  

Еквівалентний термін: Валле 

д’Аосте  

Vernaccia di Serrapetrona  Верначчя ді Серрапетрона  

Vesuvio  Везувіо  

Vicenza  Віченца  

Modena 

 

Equivalent term: Provincia di 

Modena / di Modena  

Модена  

 

Еквівалентний термін: 

Провінчіа ді Модена/Ді 

Модена  

Tarantino  Тарантіно  

Terrazze Retiche di Sondrio  Террацце Ретіке ді Сондріо  

Terre Aquilane 

 

Equivalent term: Terre 

dell'Aquila  

Терре Аквілане  

 

Еквівалентний термін: Терре 

дель Аквіла  

Terre del Volturno  Терре дель Вольтурно  

Terre di Chieti  Терре ді К’єті  

Terre di Veleja  Терре ді Велея  

Terre Lariane  Терре Ларіане  

Tharros  Таррос  

Toscano 

 

Equivalent term: Toscana  

Тоскано 

 

Еквівалентний термін: Тоскана  

Trexenta  Трексента  
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Umbria  Умбрія  

Val di Magra  Валь ді Маґра  

Val di Neto  Валь ді Нето  

Val Tidone  Валь Тідоне  

Valcamonica  Валькамоніка  

Valdamato  Вальдамато  

Vallagarina  Валлаґаріна  

Valle Belice  Валле Беліче  

Valle d'Itria  Валле д’Ітрія  

Vermouth di Torino Вермут ді Торіно 

 

 

 

ЧАСТИНА В 

Географічні зазначення алкогольних напоїв ЄС, які мають бути захищені в Україні 

 

 

Франція Rhum de la Martinique  Ром де ля Мартінік  

Франція Rhum de la 

Guadeloupe  

Ром де ля Гуаделуп 

Франція Rhum de la Réunion  Ром де ля Реюньон  

Франція Rhum de la Guyane  Ром де ля Гюйан  

Франція Rhum de sucrerie de la 

Baie du Galion  

Ром дьо сюкрері де ля Бе дю Галіон  

Франція Rhum des Antilles 

françaises  

Ром дез Антій Францез  

Франція Rhum des 

départements français 

d'outre-mer 

Ром де департемон франце д утре-мер 

Франція Whisky breton / Whisky 

de Bretagne 

Уіскі Бретон/ Уіскі де Бретань 

Франція Whisky alsacien / 

Whisky d'Alsace 

Уіскі Ельзасіян/ Уіскі д Альзас 

Франція Eau-de-vie de Cognac О-де-ві де Коньяк 
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Франція Eau-de-vie des 

Charentes 

О-де-ві де Шарант 

Франція Eau-de-vie de Jura О-де-ві де Жюра 

Франція Cognac 

 

(The denomination 

"Cognac" may be 

supplemented by the 

following terms: 

 - Fine 

 - Grande Fine 

Champagne 

 - Grande Champagne 

 - Petite Fine 

Champagne 

 - Petite Champagne 

 - Fine Champagne 

 - Borderies 

 - Fins Bois 

 - Bons Bois) 

Коньяк 

(Назва «Коньяк» може бути доповнена 

наступними термінами: 

 - Фін  

 - Ґранд Фін Шампань 

 - Ґранд Шампань 

 - Петіт Фін Шампань 

 - Петіт Шампань 

 - Фін Шампань 

 - Бордері 

 - Фан Буа 

 - Бон Буа 

Франція Fine Bordeaux Фін Бордо 

Франція Fine de Bourgogne Фін де Бурґонь 

Франція Armagnac Арманьяк 

Франція Bas-Armagnac Ба-Арманьяк 

Франція Haut-Armagnac О Арманьяк 

Франція Armagnac-Ténarèze Арманьяк-Тенарез 

Франція Blanche Armagnac Бланш Арманьяк 

Франція Eau-de-vie de vin de la 

Marne 

О-де-ві де вен де ля Марн  

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire d'Aquitaine 

О-де-ві де вен оріжінер д’Акітен 

Франція Eau-de-vie de vin de 

Bourgogne 

О-де-ві де вен де Бурґонь 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire du Centre-

Est 

О-де-ві де вен оріжінер дю Сантр-Ест 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire de Franche-

Comté 

О-де-ві де вен оріжінер де Франш-Конте 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire du Bugey 

О-де-ві де вен оріжінер дю Бюже 

Франція Eau-de-vie de vin de 

Savoie 

О-де-ві де вен де Савуа 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire des Coteaux 

de la Loire 

О-де-ві де вен оріжінер де Кото де ля Луар 

Франція Eau-de-vie de vin des 

Côtes-du-Rhône 

О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire de Provence 

О-де-ві де вен оріжінер де Прованс 

Франція Eau-de-vie de О-де-ві де Фожер /Фожер 
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Faugères / Faugères 

Франція Eau-de-vie de vin 

originaire du 

Languedoc  

О-де-ві де вен оріжінер дю Ланґедок  

Франція Brandy français / 

Brandy de France 

Бранді франце/ Бранді дьо Франц 

Франція Marc de Champagne / 

Eau-de-vie de marc de 

Champagne 

Мар де Шампань / О-де-ві де мар де 

Шампань 

Франція Marc d'Aquitaine / 

Eau-de-vie de marc 

originaire d'Aquitaine 

Мар д‘Акітен / О-де-ві де марк оріжінер 

д‘Акітен 

Франція Marc de Bourgogne / 

Eau-de-vie de marc de 

Bourgogne 

Мар де Бурґонь / О-де-ві де мар де Бурґонь 

Франція Marc du Centre-Est / 

Eau-de-vie de marc 

originaire du Centre-

Est 

Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар 

оріжінер дю Сантр-Ест 

Франція Marc de Franche-

Comté /Eau-de-vie de 

marc originaire de 

Franche-Comté 

Мар де Франш-Комте/ О-де-ві де мар 

оріжінер де Франш-Комте 

Франція Marc du Bugey / Eau-

de-vie de marc 

originaire de Bugey 

Мар дю Бюже / О-де-ві де мар оріжінер дю 

Бюже 

Франція Marc de Savoie / Eau-

de-vie de marc 

originaire de Savoie  

Мар де Савуа / О-де-ві де мар оріжінер де 

Савуа  

Франція Marc des Côteaux de 

la Loire / Eau-de-vie 

de marc originaire des 

Coteaux de la Loire 

Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар 

оріжінер Кото де ля Луар 

Франція Marc des Côtes-du-

Rhône / Eau-de-vie de 

marc des Côtes du 

Rhône 

Мар де Кот-дю-Рон/ О-де-ві де мар де Кот-

дю-Рон 

Франція Marc de Provence / 

Eau-de-vie de marc 

originaire de Provence 

Мар де Прованс / О-де-ві де мар оріжінер де 

Прованс 

Франція Marc du Languedoc / 

Eau-de-vie de marc 

originaire du 

Languedoc 

Мар дю Ланґедок / О-де-ві де мар оріжінер 

дю Ланґедок 

Франція Marc d'Alsace 

Gewürztraminer 

Мар д‘Альзас Ґевюрцфрамінер  

Франція Marc de Lorraine Мар де Лоррен 

Франція Marc d'Auvergne Мар д‘Овернь 

Франція Marc du Jura Мар дю Жюра  

Франція Mirabelle de Lorraine Мірабель де Лоррен 

Франція Kirsch d'Alsace Кірш д‘Альзас 
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Франція Quetsch d'Alsace Куеч д‘Альзас 

Франція Framboise d'Alsace Фрамбуаз д‘Альзас 

Франція Mirabelle d'Alsace Мірабель д‘Альзас 

Франція Kirsch de Fougerolles Кірш де Фужероль 

Франція Williams d'Orléans Вільямс д'Орлєан 

Франція Calvados Кальвадос 

Франція Calvados Pays d'Auge Кальвадос Пеї д‘Ож 

Франція Calvados Domfrontais Кальвадос Домфронте 

Франція Eau-de-vie de cidre de 

Bretagne 

О-де-ві де сідр де Бретань  

Франція Eau-de-vie de poiré de 

Bretagne 

О-де-ві де пуаре де Бретань  

Франція Eau-de-vie de cidre de 

Normandie 

О-де-ві де сідр де Норманді 

Франція Eau-de-vie de poiré de 

Normandie 

О-де-ві де пуаре де Норманді 

Франція Eau-de-vie de cidre du 

Maine 

О-де-ві де сідр дю Мен 

Франція Eau-de-vie de poiré du 

Maine О-де-ві де пуаре дю Мен 

Франція Ratafia de Champagne Ратафія де Шампань 

Франція Cassis de Bourgogne Кассіс де Бургонь 

Франція Cassis de Dijon Кассіс де Діжон 

Франція Cassis de Saintonge Кассіс де Сентонж 

Франція Cassis du Dauphiné Кассіс дю Дофіне 

Франція Pommeau de Bretagne Поммо де Бретань  

Франція Pommeau du Maine Поммо дю Мен 

Франція Pommeau de 

Normandie 

Поммо де Норманді 

Франція 

(Départements 

Nord (59) і Pas-

de-Calais (62)) 

Genièvre Flandres 

Artois 

Женієвр Фланре Артуа 

Франція, Італія Génépi des Alpes / 

Genepì degli Alpi 

Женепі дез Альп / Дженепі дельї Альпі 

 

 

Італія Brandy italiano  Бренди італьяно 

Італія Grappa Ґраппа 

Італія Grappa di Barolo Ґраппа ді Бароло 

Італія Grappa piemontese / 

Grappa del Piemonte 

Ґраппа п’ємонтезе/Ґраппа дель П’ємонте 

Італія Grappa lombarda / 

Grappa di Lombardia 

Ґраппа ломбарда/Ґраппа ді Ломбардія 

Італія Grappa trentina / 

Grappa del Trentino 

Ґраппа трентіна / Ґраппа дель Трентіно 

Італія Grappa friulana / 

Grappa del Friuli 

Ґраппа фріулана / Ґраппа дель Фріулі 

Італія Grappa veneta / 

Grappa del Veneto 

Ґраппа венета/ Ґраппа дель Венето 
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Італія Südtiroler Grappa / 

Grappa dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Ґраппа/ Ґраппа дель Альто 

Адідже 

Італія Grappa Siciliana / 

Grappa di Sicilia 

Ґраппа Січіліана/Ґраппа ді Січіліа 

Італія Grappa di Marsala Ґраппа ді Марсала 

Італія Südtiroler Williams / 

Williams dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Вільямс/Вільямс дель Альто 

Адідже 

Італія Südtiroler Aprikot / 

Aprikot dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Апрікот/Апрікот дель Альто 

Адідже 

Італія Südtiroler Marille / 

Marille dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Марілле/Марілле дель Альто 

Адідже 

Італія Südtiroler Kirsch / 

Kirsch dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Кірш/ Кірш дель Альто Адідже 

Італія Südtiroler 

Zwetschgeler / 

Zwetschgeler dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Цветшґелер/Цветшґелер дель 

Альто Адідже 

Італія Südtiroler 

Gravensteiner / 

Gravensteiner dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Ґравенштайнер/Ґравенштайнер 

дель Альто Адідже 

Італія Südtiroler Golden 

Delicious / Golden 

Delicious dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Ґолден Делішес / Ґолден Делішес 

дель Альто Адідже 

Італія Williams friulano / 

Williams del Friuli 

Вільямс фріулано/ Вільямс дель Фріулі 

Італія Sliwovitz del Veneto Слівовіц дель Венето 

Італія Sliwovitz del Friuli-

Venezia Giulia 

Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія 

Італія Sliwovitz del Trentino-

Alto Adige 

Слівовіц дель Трентіно- Альто Адідже 

Італія Distillato di mele 

trentino / Distillato di 

mele del Trentino 

Дістіллато ді мелє трентіно/ Дістіллато ді 

мелє дель Трентіно 

Італія Williams trentino / 

Williams del Trentino 

Вільямс трентіно/Вільямс дель Трентіно  

Італія Sliwovitz trentino / 

Sliwovitz del Trentino 

Слівовіц трентіно/Слівовіц дель Трентіно 

Італія Aprikot trentino / 

Aprikot del Trentino 

Апрікот трентіно/Апрікот дель Трентіно 

Італія Kirsch Friulano / 

Kirschwasser Friulano 

Кірш Фріулано /Кіршвассер Фріулано 

Італія Kirsch Trentino / 

Kirschwasser Trentino 

Кірш Трентіно/Кіршвассер Трентіно 
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Італія Kirsch Veneto / 

Kirschwasser Veneto 

Кірш Венето / Кіршвассер Венето 

Італія Südtiroler Enzian / 

Genziana dell'Alto 

Adige 

Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель Альто 

Адідже 

Італія Genziana trentina / 

Genziana del Trentino 

Дженціана трентіна/Дженціана дель 

Трентіно 

Італія Mirto di Sardegna Мірто ді Сарденья 

Італія Liquore di limone di 

Sorrento 

Лікворе ді лімоне ді Сорренто 

Італія Liquore di limone della 

Costa d'Amalfi 

Лікворе ді лімоне делла Коста д’Амальфі 

Італія Genepì del Piemonte Дженепі дель П’ємонте 

Італія Genepì della Valle 

d'Aosta 

Дженепі делла Валле д’Аоста 

Італія Nocino di Modena Ночіно ді Модена 

Італія  Südtiroler Obstler / 

Obstler dell'Alto Adige 

Зюдтіролер Обстлер/Обстлер дель Альто 

Адідже 

 

 


