
Ре зю ме

Ста тья по свя ще на ис сле до ва нию юри с дик ци он ных пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти от но си тель но оп ти ми -
за ции про цес сов при об ре те ния пра ва на объ ек ты про мы ш лен ной соб ст вен но с ти. 

Клю че вые сло ва: ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность, про мы ш лен ная соб ст вен ность, ин но ва ци он ная по ли ти ка, ле ги ти ма -
ция, го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, го су дар ст вен ное уп рав ле ние.
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ОСОБ ЛИ ВОСТІ ВИ КО РИ С ТАН НЯ ГЕ О ГРАФІЧНИХ ЗА ЗНА ЧЕНЬ В УК РАЇНІ

В умо вах жор ст кої кон ку ренції на рин ку то варів і по слуг, по глиб лен ня про цесів гло балізації у міжна -
родній торгівлі де далі більшо го зна чен ня на бу ва ють за со би індивіду алізації суб’єктів підприємниць кої
діяль ності та ви роб ле ної ни ми про дукції. З роз вит ком рин ко вої еко номіки в Ук раїні особ ли ве зна чен ня ма -
ють такі об’єкти інте лек ту аль ної влас ності, як ге о графічні за зна чен ня.

Роз гля да ю чи ге о графічні за зна чен ня як ка те горію інте лек ту аль ної влас ності, важ ли во відрізня ти їх від
знаків для то варів і по слуг. Як що знак для то варів і по слуг іден тифікує підприємство, яке про по нує на рин -
ку де які про дук ти й по слу ги, то ге о графічне за зна чен ня іден тифікує ге о графічний рай он, яко му пе ре важ но
при пи су ють якість, ре пу тацію або іншу ха рак те ри с ти ку про дук ту. Про те ге о графічні за зна чен ня подібні до
знаків для то варів і по слуг за своїми кон цепцією та дією і мо жуть ви ко ри с то ву ва ти ся для сти му лю ван ня
національ но го й регіональ но го еко номічно го роз вит ку, а та кож у стра тегічно му плані підприємства ми бізне -
су для про су ван ня своїх ви робів1.

На міжна род но му рівні скла ла ся і діє до сить роз га лу же на й ефек тив на си с те ма пра во вої охо ро ни ге о -
графічних за зна чень. Ці пи тан ня ре гу лю ють ся ба га ть ма міжна род ни ми уго да ми, рег ла мен та ми та кон -
венціями. Най важ ливіши ми се ред них є зо к ре ма Рег ла мент Ра ди ЄЕС «Про охо ро ну ге о графічних за зна чень
та най ме ну вань по хо д жен ня для сільсько го с по дарсь ких та хар чо вих про дуктів» № 2081/92 1992 р. та Уго да
про тор го вельні ас пек ти прав інте лек ту аль ної влас ності (Уго да TRIPS).

В Ук раїні історія ге о графічно го за зна чен ня як за со бу іден тифікації та об’єкта інте лек ту аль ної влас ності
ста но вить вже по над де сять років. Од нак йо го і сьо годні мож на відне с ти до найбільш про блем но го, з точ ки
зо ру за без пе чен ня пра во вої охо ро ни, за со бу іден тифікації то варів. Ра зом із тим ге о графічні за зна чен ня ма -
ють ба га то мож ли во с тей по туж но го впли ву на бізнес, чим і зу мов ле но ак ту альність цьо го досліджен ня.

Аналіз ос танніх на пра цю вань, в яких за по чат ко ва но розв’язан ня по ру ше ної на ми те ми, дає змо гу ствер -
д жу ва ти, що ок ремі сю же ти висвітле но у пра цях Ю. Бо шиць ко го2, В. Криж ної3, М. Па ладія4 та інших ав -
торів. Про те жит тя не стоїть на місці й си ту ація у цій сфері змінюється. То му де які ас пек ти ок рес ле ної те ми
за ли ши ли ся по за ува гою за зна че них ви ще дослідників.

Ге о графічні за зна чен ня ши ро ко ви ко ри с то ву ють ся у всьо му світі для по зна чен ня найрізно манітніших
про дуктів при род но го, міне раль но го, ремісни чо го, а та кож про мис ло во го і сільсько го с по дарсь ко го по хо д -
жен ня і сто су ють ся ве ли чез ної кількості ви роб ників. Ба га то з цих по зна чень ма ють не тільки регіональ не, а
й національ не і навіть міжна род не зна чен ня. До них, зо к ре ма, на ле жать по зна чен ня сирів, вин, міцних ал ко -
голь них на поїв, міне раль них вод то що.

Ук раїна ба га та на ге о графічні за зна чен ня, які є відо ми ми се ред спо жи вачів. Як при клад мож на на ве с ти
«Мир го родсь ку», «Лу гансь ку», «Тру с ка вець ку» міне ральні во ди, кримські ви на, до нець ке вугілля, во линські
то па зи, жи то мирсь ку сіль. Спільною ри сою між вка за ни ми то ва ра ми є те, що їх вла с ти вості та якість зу мов -
ле но місцем їх ви до бут ку або ви го тов лен ня. У цьо му плані во ни є унікаль ни ми, бо не мо жуть бу ти ви го тов -
лені або ви до буті в іншій місце вості5.

Знач ну роль у фор му ванні вла с ти во с тей то варів відігра ють такі фак то ри, як май стерність лю дей, їхні
досвід, тра диції де ся тирічної чи навіть столітньої дав ності. Так, на при клад, відомі вла с ти вості ко ро с теньсь -
ко го фар фо ру за ле жать не ли ше від гли ни. Вирішаль ний вплив на них ма ють на ви ки, кваліфікація, тех но -
логічний досвід, май стерність лю дей, які пе ре да ють їх із по коління в по коління.
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Те са ме мож на ска за ти і про відо му «пе т риківку». Пе т риківські май ст ри ви най ш ли оригіна ль ний спосіб
роз фар бу ван ня де рев’яних ви робів. Ви роб ле ний із де ре ва по суд по кри ва ють спеціаль ним ґрун том, роз пи су -
ють жа ростійки ми фар ба ми, що не зміню ють колір при ви сокій тем пе ра турі, ви ко ри с то ву ють і тра диційний
ор на мент6.

У наш час спо с теріга ють ся на по лег ливі спро би підроб лен ня ви робів під «пе т риківку», ук раїнські ге о -
графічні най ме ну ван ня ча с то вклю ча ють ся іно зем ни ми фірма ми до скла ду то вар них знаків чи по зна чень,
при зна че них, на при клад, для горілки і ви на.

Пра во ве ре гу лю ван ня відно син, пов’яза них із ви ко ри с тан ням та за хи с том ге о графічних за зна чень в Ук -
раїні за без пе чується на сам пе ред Цивільним ко дек сом Ук раїни (гла ва 45 «Пра во інте лек ту аль ної влас ності на
ге о графічне за зна чен ня») та спеціаль ним За ко ном Ук раїни «Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то -
варів». Так, зо к ре ма, у Цивільно му ко дексі Ук раїни стат тя ми 501–504 вста нов ле но підста ви на бут тя,
суб’єкти та стро ки чин ності пра ва інте лек ту аль ної влас ності на ге о графічне за зна чен ня7. За кон Ук раїни
«Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то варів» виз на чає пра вові за са ди охо ро ни прав на за зна чен ня
по хо д жен ня то варів в Ук раїні та ре гу лює відно си ни, що ви ни ка ють у зв’яз ку з їх на бут тям, ви ко ри с тан ням
та за хи с том8.

Ок ремі по ло жен ня ре гу лю ють ся Гос по дарсь ким ко дек сом Ук раїни9 (ст. 33), За ко на ми Ук раїни «Про
рек ла му»10 (ст. 22) та «Про за хист від не до б ро совісної кон ку ренції»11 (статті 4, 6, 25, 30).

Вар то на го ло си ти на то му, що в чин но му за ко но давстві Ук раїни існу ють розбіжності в терміно логії що -
до ге о графічних за зна чень. Так, на при клад, у Цивільно му ко дексі Ук раїни вжи вається термін «ге о графічне
за зна чен ня», а у За коні Ук раїни «Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то варів» – «за зна чен ня по хо -
д жен ня то варів». Згідно із вка за ним За ко ном за зна чен ня по хо д жен ня то варів поділя ють на прості та
кваліфіко вані. За кон опе рує, зо к ре ма, та ки ми по нят тя ми:

1) »Про сте за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру» – будь-яке сло вес не чи зо б ра жу валь не (графічне) по зна чен -
ня, що пря мо чи опо се ред ко ва но вка зує на ге о графічне місце по хо д жен ня то ва ру. Ним мо же бу ти і на зва  ге -
о графічно го місця, яка вжи вається для по зна чен ня то ва ру або як скла до ва ча с ти на та ко го по зна чен ня12. Про -
сте за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру не підля гає реєстрації, а йо го пра во ва охо ро на по ля гає в не до пу щенні ви -
ко ри с тан ня за зна чень, що є не прав ди ви ми (фаль ши ви ми) чи та ки ми, що вво дять спо жи вачів в ома ну що до
дійсно го ге о графічно го місця по хо д жен ня то ва ру. Пра во ва охо ро на про сто го за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру
на дається на підставі йо го ви ко ри с тан ня.

2) «Кваліфіко ва не за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру» – термін, що охоп лює (об’єднує) такі терміни:
– на зва місця по хо д жен ня то ва ру; 
– ге о графічне за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру.
«На зва місця по хо д жен ня то ва ру» – на зва ге о графічно го місця, яка вжи вається для по зна чен ня то ва ру,

що по хо дить із за зна че но го ге о графічно го місця та має особ ливі вла с ти вості, ви ключ но або го ло вним чи ном
зу мов лені ха рак тер ни ми для да но го ге о графічно го місця при род ни ми умо ва ми або поєднан ням цих при род -
них умов з ха рак тер ним для да но го ге о графічно го місця людсь ким фак то ром13.

«Ге о графічне за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру» – будь-яке сло вес не чи зо б ра жу валь не (графічне) по зна -
чен ня, що пря мо чи опо се ред ко ва но вка зує на ге о графічне місце по хо д жен ня то ва ру, який має певні якості,
ре пу тацію або інші ха рак те ри с ти ки, в ос нов но му зу мов лені ха рак тер ни ми для да но го ге о графічно го місця
при род ни ми умо ва ми чи людсь ким фак то ром або поєднан ням цих при род них умов і людсь ко го фак то ра14.

Та ким чи ном, на зва місця по хо д жен ня то ва ру бу де ли ше у разі у, ко ли то вар має особ ливі вла с ти вості,
а ге о графічне за зна чен ня – ко ли то вар має певні якості, ре пу тацію або інші ха рак те ри с ти ки. Тоб то ге о -
графічне за зна чен ня є шир шим терміном і мо же за сто со ву ва ти ся до більшої кількості то варів.

За до по мо гою кваліфіко ва но го за зна чен ня прослідко вується без по се редній зв’язок між якістю то ва ру,
на явністю в ньо го кон крет них особ ли во с тей та місцевістю йо го ви роб ництва. Ця якість є постійною та зу -
мов ле на при род ни ми умо ва ми, що об’єктив но існу ють у за зна че но му ге о графічно му місці. 

Зістав лен ня по нять, що ни ми опе рує За кон Ук раїни «Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то -
варів» свідчить про те, що у вітчиз ня но му за ко но давстві відсутні чітко виз на чені кри терії що до вста нов лен -
ня відповідних ха рак те ри с тик, зв’яз ку між якістю то варів та їх ге о графічним по хо д жен ням.

Аналізу ю чи гла ву 45 Цивільно го ко дек су Ук раїни, мож на ви я ви ти, що в ньо му відсут ня ве ли ка кількість
термінів як-то в За коні Ук раїни «Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то варів». Ра зом із тим тут ужи -
вається термін «ге о графічне за зна чен ня», од нак відсутнє йо го виз на чен ня.

Підсу мо ву ю чи ви ще ви кла де не сто сов но терміно логічної не од но знач ності що до ге о графічно го за зна -
чен ня по хо д жен ня то варів, мож на кон ста ту ва ти, що національ не за ко но дав ст во не уніфіко ва не відповідно до
ви мог Уго ди про тор го вельні ас пек ти прав інте лек ту аль ної влас ності та за ко но дав чих актів Євро со ю зу. Ра -
зом із тим За кон Ук раїни «Про охо ро ну прав на за зна чен ня по хо д жен ня то варів» де що зву жує по нят тя «ге о -
графічне за зна чен ня». На на шу дум ку, до реч но на да ти но ве виз на чен ня терміна «ге о графічне за зна чен ня»,
яке б відповіда ло виз на чен ню ст. 22 Уго ди TRIPS.

Ге о графічне за зна чен ня, ко т ре охо ро няється відповідно до за ко ну, уна оч нює зв’язок якості про дук ту з
йо го місцем ви роб ництва. Зви чай но сільсько го с по дарські про дук ти ма ють ті якості, що по хо дять з місця
їхньо го ви роб ництва і за ле жать від спе цифічних місце вих фак торів, та ких як клімат і ґрунт. На впа ки, по зна -
чен ня, які є про сто опи со ви ми за ява ми про те, звідки по хо дить да ний про дукт, без вказівки на зв’язок якості
з місцем і да ним про дук том, роз гля да ють ся як за гальні, ро дові й не охо ро ня ють ся15.
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То ва ри, якість та спо живчі вла с ти вості яких за ле жать від місця по хо д жен ня, мож на кла сифіку ва ти та -
ким чи ном:

міне ральні во ди, що зу мов ле но особ ли во с тя ми міне раль но го скла ду ґрунтів, ге о логічни ми пла с та ми
землі, крізь які во да фільтрується і на бу ває свої унікальні вла с ти вості;

ви но, сма кові та аро ма тичні якості яко го мо жуть ви ни ка ти в ос нов но му за вдя ки унікаль ним вла с ти во с -
тям вин но го ма теріалу, який рос те на пев них ґрун тах кон крет но го ге о графічно го регіону з кон крет ни ми
кліма тич ни ми умо ва ми.

Такі ви на як кримські, одеські, за кар патські відзна ча ють ся якісни ми ха рак те ри с ти ка ми ви но гра ду, що
рос те в рай о нах Со няч ної До ли ни, Ма сан д ри, Овідіопо ля, Таїро ва, Ви но гра до ва, і тех но логією ви го тов лен -
ня цих вин, яка за сно ва на на ви роб ни чо му досвіді та тра диціях ви но робів. Уп ро довж ба га ть ох років кримські
ви но ро би ви роб ля ють ви на, особ ливі вла с ти вості яких зу мов лені су купністю ха рак тер них фак торів. Це тра -
диційні умо ви ви роб ництва, спосіб обрізан ня ви но град ни ку, зби ран ня ви но гра ду шля хом послідо вної
вибірки, об ме же на вро жайність, підви ще на ал ко голь но-ме т рич на ступінь, вміст цу к ру у ви но граді. За вдя ки
особ ли вим вла с ти во с тям, кримські ви на ма ють ви со ку ре пу тацію не ли ше на місце во му і національ но му, а
й на міжна род но му рівнях16.

За да ни ми Я. Ва щу ка, всьо го в Дер жав но му реєстрі на разі за реєстро ва но 12 кваліфіко ва них за зна чень
по хо д жен ня то ва ру та 14 свідоцтв про реєстрацію пра ва на ви ко ри с тан ня за реєстро ва но го кваліфіко ва но го
за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру17.

C. Ля щен ко за зна чає, що із за зна че них реєстрацій тільки дві сто су ють ся на зви вин: «Сол неч ная до ли -
на» – де серт не ма роч не ви но та «Но вый свет» – ви на ігристі. Всі інші реєстрації сто су ють ся назв міне раль -
них вод. Тоб то з 2007 р. до те пер за реєстро ва но такі на зви міне раль них вод: «Мир го родсь ка», «Східнець ка»,
«Ес сен ту ки», «На гут ская», «Сла вя нов ская», «По ля на ква со ва», «Менсь ка ос т реч», «Ца ри чансь ка», «Тру с ка -
вець ка» та «Збру чансь ка»18.

Ве ли ко го «бу му» що до реєстрації ге о графічних за зна чень в Ук раїні не відбу вається, і во ни, на відміну
від реєстрації знаків для то варів і по слуг, є, швид ше ек зо ти кою, ніж пра ви лом у сфері пра во вої охо ро ни інте -
лек ту аль ної влас ності. Так, до 2006 р. в Ук раїні не бу ло за реєстро ва не жод не ге о графічне за зна чен ня. Про -
те, у реєстрі кваліфіко ва но го за зна чен ня по хо д жен ня то варів у 2007 та 2008 рр. здійсне но по три реєстрації,
у 2009 р. – чо ти ри, в 2010 та 2011 рр. – по одній. Ра зом із тим кількість за реєстро ва них знаків для то варів і
по слуг, пов’яза них зі зга да ни ми на зва ми міне раль них вод, ста но вить по над 80 реєстрацій.

От же, ге о графічні за зна чен ня подібні до знаків для то варів і по слуг за своїми кон цепцією та дією і мо -
жуть ви ко ри с то ву ва ти ся для сти му лю ван ня національ но го й регіональ но го еко номічно го роз вит ку, а та кож у
стра тегічно му плані підприємства ми бізне су для про су ван ня своїх ви робів. Во ни мо жуть на да ва ти ди -
намічності та си ли мар ке тин гу ви робів, особ ли во ко ли якість, якою сла вить ся регіон, три ва лий час дійсно
підтвер д жується досвідом спо жи ва ча. То му ге о графічні за зна чен ня є ефек тив ним інстру мен том для
регіональ но го або місце во го еко номічно го роз вит ку.
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Ре зю ме

Стат тю при свя че но вив чен ню особ ли во с тей ви ко ри с тан ня ге о графічних за зна чень в Ук раїні. Про аналізо ва но ос новні по -
ло жен ня та зміст вітчиз ня но го за ко но дав ст ва, що сто сується ре гу лю ван ня відно син, пов’яза них із ви ко ри с тан ням та за хи с том
ге о графічних за зна чень.

Клю чові сло ва: ге о графічні за зна чен ня, про сте за зна чен ня по хо д жен ня то ва ру, кваліфіко ва не за зна чен ня по хо д жен ня то -
ва ру.

Ре зю ме

Ста тья по свя ще на изу че нию осо бен но с тей ис поль зо ва ния ге о гра фи че с ких обо зна че ний в Ук ра и не. Про ана ли зи ро ва ны
ос нов ные по ло же ния и со дер жа ние оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва, ка са ю ще го ся ре гу ли ро ва ния от но ше ний, свя зан ных с ис -
поль зо ва ни ем и за щи той ге о гра фи че с ких обо зна че ний.

Клю че вые сло ва: ге о гра фи че с кие обо зна че ния, про стое обо зна че ние про ис хож де ния то ва ра, ква ли фи ци ро ван ное обо -
зна че ние про ис хож де ния то ва ра.

Summary

This article is devoted to the study of features the use of the geographical pointing in Ukraine. The main provisions and mainte-
nance of home legislation, touching adjusting of the relations related to the use and defence of the geographical pointing, were analysed.

Key words: geographical pointing, simple denotation of origin of commodity, skilled denotation of origin of commodity.
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Уля на Бог данівна Ан д русів, ст. ви кла дач Львів -
сько го дер жав но го універ си те ту внутрішніх
справ

СУ ЧАС НЕ ПРА ВО ВЕ СТА НО ВИ ЩЕ ОР ГАНІЗАЦІЙ МОВ ЛЕН НЯ В МЕ РЕЖІ ІНТЕР НЕТ

Бурх ли вий роз ви ток ци ф ро вих і комп’ютер них тех но логій ста вить пе ред за ко но дав ця ми все нові і нові
за вдан ня. Од ним із них є ре гу лю ван ня відно син у ме режі Інтер нет. Гло баль на ме ре жа Інтер нет – пе ре до ве
до сяг нен ня те ле ко мунікаційних тех но логій сьо го ден ня. У 2008 р. вже ко жен шо с тий меш ка нець Ук раїни був
ко ри с ту ва чем ме режі Інтер нет1.

Зро с та ю ча зна чимість комп’ютер ної ме режі по ля гає у то му, що во на є важ ли вим дже ре лом от ри ман ня
і по ши рен ня інфор мації. Як слуш но відзна чається фахівця ми, за вдя ки інфор маційній ме режі Інтер нет
збільши лась швидкість по ши рен ня но вих ідей2. Ад же фак тич но будь-який об’єкт як ав торсь ко го пра ва, так
і суміжних прав мо же бу ти пе ре не се ний у «вірту аль ний простір». 

Оскільки ор ганізації мов лен ня здійсню ють свою діяльність, у то му числі з ви ко ри с тан ням су час них
інфор маційно-те ле ко мунікаційних ме реж, пи тан ня про за без пе чен ня на леж но го рівня охо ро ни прав те ле -
радіоор ганізацій на ре зуль та ти їх мов ної діяль ності у цій сфері на бу ло особ ли вої зна чи мості.

На жаль, до во дить ся кон ста ту ва ти, що за ко но да вець не завжди і не скрізь всти гає за стрімким роз вит -
ком новітніх тех но логій, внаслідок чо го ви ни кає безліч про блем них пи тань пра во во го ха рак те ру, які че ка ють
сво го ос та точ но го вирішен ня. Так, сьо годні в Ук раїні не має жод но го нор ма тив но-пра во во го ак та, який би на
до стат нь о му рівні за без пе чу вав ре гу лю ван ня відно син, пов’яза них із web-мов лен ням, роз пов сю д жен ням
інфор мації в ук раїнсько му сег менті Інтер нет, у то му числі з ви ко ри с тан ням пе ре тво ре них у ци ф ро ву фор му
про грам (пе ре дач) ор ганізацій мов лен ня.

За зна чені об ста ви ни зу мов лю ють не обхідність про ве ден ня ґрун тов но го юри дич но го досліджен ня за -
зна че них суспільних відно син. 

Ок ремі ас пек ти ре гу лю ван ня ор ганізації діяль ності ме режі Інтер нет досліджу ва ли такі на уковці, як:
К. О. Афа насьєва, Н. В. Аляб’єва, Г. Крас но ступ, Д. Ко зь я ков, О. Кап ля, В. Дроб’яз ко та ін. Од нак про бле -
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