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  АНОТАЦІЯ 

 

Пічко Р. С. Страхування як механізм забезпечення охорони, реалізації та 

захисту права інтелектуальної власності.-– Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право». Придніпровський науковий центр НАН України 

і МОН України (Дніпро), Київський національний університет імені Тараса Шев-

ченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2019. 

У дисертаційному дослідженні запропоновано страхування як механізм 

забезпечення охорони, реалізації і захисту прав власника об'єкта інтелектуальної 

власності і на цій основі зроблені пропозиції і рекомендації, спрямовані на 

удосконалення законодавчої бази у сфері страхування інтелектуальної власності. 

Наданий детальний аналіз розвитку страхування з найдавніших часів. 

Відзначена роль страхування у розвитку суспільних відносин як спеціального 

механізму, який дозволяє зацікавленій особі покласти невигідні майнові наслідки 

передбачуваного ризику на іншу компетентну особу та більш вільно здійснювати 

власну діяльність. 

У дисертаційній роботі запропоновано авторське визначення страхового 

інтересу в сфері інтелектуальної власності, яким є специфічний вид цивільного 

інтересу, що зумовлює потребу правоволодільця у посилені охорони належного йому 

об’єкту інтелектуальної власності, пов’язаних з ним прав, в отримані додаткових 

засобів для їх реалізації і захисту, а також у забезпеченні власної відповідальності 

при порушені прав інтелектуальної власності третіх осіб, який реалізується через 

вольову, осмислену дію правоволодільця, що спрямовується на задоволення такої 

потреби шляхом укладання договору страхування.  

Зроблено висновок про те, що об’єктом страхування інтелектуальної власності 
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виступає названий страховий інтерес правоволодільця, а предметом страхування є 

конкретний об’єкт права інтелектуальної власності, немайнові та майнові права, 

якими наділяється особа як суб’єкт права інтелектуальної власності та 

відповідальність правоволодільця або іншої особи, якій на правомірних підставах 

належить об’єкт права інтелектуальної власності, перед третіми особами, які можуть 

зазнати збитків внаслідок порушення належних їм прав інтелектуальної власності 

через дії або бездіяльність страхувальника або особи, в інтересах якої вчинено 

страхування.  

Встановлено, що страхування інтелектуальної власності формує окремий вид 

добровільного страхування, особливість якого обґрунтовується специфічним 

страховим інтересом страхувальника, об’єктом і предметом страхування, 

комплексністю страхування та який забезпечує виконання особами, що не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності на конкретний результат інтелектуальної 

творчої діяльності, зобов’язання, яке полягає у дотримані такими особами 

виключних прав інтелектуальної власності правоволодільця, гарантуючи йому як 

надання фінансування для захисту порушеного права, так і компенсацію страховиком 

повністю або частково шкоди завданої порушенням його прав.  

В роботі визначено, що забезпечувальна функція страхування в сфері 

інтелектуальної власності реалізується через доведення правоволодільцем при 

реалізації об’єкта інтелектуальної власності, до відома інших осіб інформації про 

страхування належного йому права інтелектуальної власності шляхом використання 

знаку страхування, яким є латинська літера «і», обведена колом, що посилює охорону 

права інтелектуальної власності через здійснення превентивно-виховного впливу на 

можливого порушника, формуючи у нього розуміння необхідності компенсувати не 

тільки шкоду від завданого порушення права інтелектуальної власності, але і витрат, 

які були понесені правоволодільцем та страховою компанією для відновлення 

порушених прав. 

Розроблено спеціальні положення локального нормативного акту – «Правил 

страхування інтелектуальної власності», який регулює відносини страховика та 

правоволодільця-страхувальника при страхуванні інтелектуальної власності, а також 



4 
 

 
 

страховика і третьої особи в інтересах якої вчинено страхування інтелектуальної 

власності. 

Удосконалено визначення страхування як цивільно-правових відносин, що 

виникають при реалізації особою страхувальником свого страхового інтересу через 

укладання та підтримання дії договору страхування або за приписами закону і 

опосередковують кореспондуючий обов’язок особи-страховика щодо здійснення на 

умовах договору страхування або в силу закону, грошової виплати на користь 

страхувальника або визначеної ним третьої особи (вигодонабувача) при настанні 

заздалегідь визначених страхувальником ризиків у формі певних подій, що 

порушують страховий інтерес страхувальника стосовно предмету страхування.  

Поняття непорушності права інтелектуальної власності, яким є правовий 

принцип, що презюмує для суб’єкта права інтелектуальної власності не тільки 

забезпеченні законом, через встановлення обмеженого в часі монопольного 

володіння, охорону, вільне використання та захист належних йому виключних прав, 

але і одностороннє зобов’язання осіб, які не є суб’єктами права інтелектуальної 

власності не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на вплив на об’єкт права 

інтелектуальної власності, що призводять або можуть призвести до порушення права 

інтелектуальної власності, що належить конкретній особі за виключенням випадків 

встановлених законом, що обумовлюють обмеження або припинення права 

інтелектуальної власності.  

Положення про те, що страхування права інтелектуальної власності є 

додатковим джерелом охорони та захисту інтересів страхувальника – суб’єкта 

інтелектуальної власності або третьої особи, в інтересах якої діє страхувальник, 

оскільки саме страхування виступає додатковим фактором забезпечення охорони, а 

також додатковим джерелом фінансування застосовних заходів захисту порушеного 

права і гарантує відновлення майнового стану власника права інтелектуальної 

власності.  

Дістало подальшого розвитку положення про застосування цивільно-правової 

відповідальності до порушника права інтелектуальної власності в частині 

конкретизації матеріальних санкцій, а саме запропоновано замість доведення та 
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стягнення збитків, застосування, з урахуванням принципів розумності та 

справедливості, механізму компенсації у визначеному розмірі мінімальних 

заробітних плат за умисне чи необережне порушення права інтелектуальної 

власності в якості форми відповідальності застосовної до порушника права 

інтелектуальної власності.  

Наукові підходи щодо необхідності чіткого розмежування в страховому 

правовідношенні об’єкту та предмету страхування з урахуванням прогалин чинного 

законодавства України, яке оперує цими категоріями як синонімічними.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наведені 

висновки, пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження спрямовані на 

удосконалення правової охорони і захисту інтелектуальної власності через 

застосування механізму страхування і можуть бути використані у:   

науково-дослідній сфері – сформульовані у роботі висновки, пропозиції та 

рекомендації можуть використовуватися для проведення подальших наукових 

досліджень у сфері страхування інтелектуальної власності, загальної теорії 

забезпечення виконання зобов’язань та страхування як особливого їх способу (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-дослідну роботу 

Придніпровського наукового центру Національної академії наук України і 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2018 року);  

правозастосовній діяльності – сформульовані у дисертації положення можуть 

стати основою при удосконаленні актів цивільного законодавства України, при 

застосуванні окремих положень дисертаційної роботи в якості локального акту зі 

страхування у відповідних органах і підприємствах, при визначенні й уточненні 

змісту основоположних понять інституту страхування, та формуванні судової 

практики (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження Товариства з 

обмеженою відповідальністю «БаДМ» від 20 вересня 2018 року);   

навчально-методичній роботі – при підготовці та викладенні навчальних курсів 

з «Права інтелектуальної власності», розробці і впровадженні посібників, 

підручників та інших навчально-методичних матеріалів.   

Ключові слова: страхування, інтелектуальна власність, майнові права 
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інтелектуальної власності, непорушність права інтелектуальної власності, правила 

добровільного страхування права інтелектуальної власності.  
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SUMMARY 

 

 

R.S. Pichko. Insurance as a mechanism to ensure the protection, realization and 

protection of intellectual rights. - Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law, specialty 12.00.03 “Civil Law and Civil 

Procedure; family law; private international law. Pridniprovsky Scientific Center of  the 

National Academy of Sciences of Ukraine and of Ministry of Education and Science of 

Ukraine (Dnipro), Kyiv National University named after Taras Shevchenko Ministry of 

Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The dissertation research offers insurance as a mechanism to ensure the protection, 

realization and protection of the rights of the owner of the intellectual property object and 

on this basis offers and recommendations aimed at improving the legislative base in the 

field of intellectual property insurance. 

A detailed analysis of the development of insurance since ancient times is given. The 

role of insurance in the development of public relations as a special mechanism that allows 

the interested person to put disadvantageous property consequences of the foreseeable risk 

on another competent person and to freely carry out his own activity is noted. 

The dissertation deals with the author's definition of insurance interest in the field of 

intellectual property, which is a specific type of civil interest, which determines the need 

of the right holder to strengthen the protection of the intellectual property belonging to him, 

related to him, in obtaining additional means for their realization and protection, as well as 

in ensuring their own responsibility in violation of the intellectual property rights of third 

parties, which is realized through the willful, deliberate action of the right-holder, aimed at 

the back meeting this need by entering into an insurance contract. 

The conclusion is made that the subject of intellectual property insurance is the named 

insurance interest of the right holder, and the subject of insurance is the specific object of 

intellectual property rights, non-property and property rights, which is given to the person 
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as the subject of intellectual property rights and liability of the right holder or owner. 

persons who, on legitimate grounds, own an intellectual property right before third parties 

who may suffer damage as a result of infringement of their intellectual property rights 

Second property through acts or omissions of the insured or the person in whose interests 

is committed insurance. 

It is established that intellectual property insurance forms a separate type of voluntary 

insurance, the peculiarity of which is substantiated by the specific insurance interest of the 

insured, the object and object of insurance, the complexity of insurance and which ensures 

the fulfillment by persons who are not subjects of intellectual property right to a specific 

result of intellectual property activity, an obligation that is held by such persons to exercise 

the exclusive intellectual property rights of the right holder, guaranteeing it as a grant of 

nans for the protection of the infringed right, and compensation by the insurer in whole or 

in part of the damage caused by the infringement of his rights. 

The paper determines that the security function of insurance in the field of intellectual 

property is realized by bringing to the right of the right holder when realizing the object of 

intellectual property, to the attention of other persons information about insurance of his 

intellectual property right by using the insurance mark, which is the Latin letter "i", circled 

a circle that strengthens the protection of intellectual property rights through the exercise 

of preventive and educational influence on a potential infringer, forming in him an 

understanding of the need for compensate not only damage from the infringement of 

intellectual property, but also the costs incurred holder and the insurance company for 

redress.  

Special provisions of a local regulatory act - "Rules of Intellectual Property 

Insurance", regulating the relations between the insurer and the right holder-insurer in the 

case of intellectual property insurance, as well as the insurer and a third party in the interests 

of which the insurance of intellectual property has been developed.  

The definition of insurance as a civil legal relationship arising from the realization by 

a person of the insurer of his insurance interest through the conclusion and maintenance of 

an insurance contract or by the law and improves the correspondent obligation of the 

person-insurer to exercise under the terms of the insurance contract or by virtue of law, 
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money payments in favor of the policyholder or a third party (beneficiary) designated by 

him/her in the event of pre-determined risks by the policyholder in the form of certain 

events that violate Number insurable interest of the insured in respect of the insurance 

object.  

The notion of inviolability of intellectual property rights, which is a legal principle 

that overrides the subject of intellectual property rights not only by securing the law, by 

establishing monopoly ownership, protection, free use and protection of his exclusive 

rights, but also a unilateral obligation persons who are not subjects of intellectual property 

right not to take any actions aimed at influencing the object of intellectual property rights 

that cause or may lead to infringement of the right and intellectual property belonging to a 

specific person except in cases established by law, which cause the restriction or 

termination of intellectual property rights.  

Provisions that insurance of intellectual property rights is an additional source of 

protection and protection of interests of the insured - the entity of intellectual property or a 

third party in the interests of which the insurer acts, since the insurance itself is an 

additional factor of providing protection, as well as an additional source of financing 

applicable protection measures infringed law and guarantees the restoration of the property 

status of the owner of intellectual property rights.  

There was a further development of the provision on the application of civil liability 

to the infringer of intellectual property rights in the part of specifying material sanctions, 

namely proposed instead of proving and recovering damages, application, taking into 

account the principles of reasonableness and fairness, the mechanism of compensation in 

a certain amount of minimum wages and minimum wages careless infringement of 

intellectual property rights as a form of liability applicable to the infringer of intellectual 

property rights. 

Scientific approaches to the need for a clear distinction in the legal relationship 

between the object and the subject of insurance, taking into account the gaps in the current 

legislation of Ukraine, which operates in these categories as synonymous. 

The practical significance of the obtained results is that the conclusions, suggestions 

and recommendations of the dissertation research are aimed at improving the legal 
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protection and protection of intellectual property through the use of insurance mechanism 

and can be used in: 

research area - conclusions, suggestions and recommendations formulated in the work 

can be used for further scientific research in the field of intellectual property insurance, 

general theory of ensuring the fulfillment of obligations and insurance as their special way 

(act of introducing the results of the dissertation research into research work Of the Dnieper 

Scientific Center of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Ministry of 

Education and Science of Ukraine of January 12, 2018);  

law enforcement activities - the provisions formulated in the dissertation can become 

the basis for improving the acts of the civil legislation of Ukraine, for applying certain 

provisions of dissertation work as a local act on insurance in the relevant bodies and 

enterprises, in determining and clarifying the content of the basic concepts of the institute 

of insurance, act of implementation of the results of the dissertation research of the Limited 

Liability Company "BaDM" of September 20, 2018); 

educational and methodological work - in the preparation and presentation of training 

courses on "Intellectual Property Rights", the development and implementation of manuals, 

textbooks and other educational and methodological materials. 

Keywords: insurance, intellectual property, intellectual property rights, inviolability 

of intellectual property rights, rules of voluntary insurance of intellectual property rights 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Інноваційний розвиток 

провідних країн світу свідчить, що ефективні охорона і захист права інтелектуальної 

власності виступають показником успішності будь-якої розвинутої країни. Стрімкий 

розвиток інноваційних процесів в Україні вимагає удосконалення правових відносин, 

які регулюють забезпечення прав та законних інтересів осіб, що зумовлює 

необхідність підвищення рівня правової охорони і захисту прав інтелектуальної 

власності.   

Зарубіжний досвід, набутий країнами Європейського союзу і Сполучених Штатів 

Америки у зазначеній сфері свідчить про успішне використання страхування 

інтелектуальної власності, зокрема, механізму забезпечення прав, страхових ризиків і 

страхових випадків, страхового відшкодування, у тому числі з покриттям витрат на 

судовий захист прав інтелектуальної власності.  

На сучасному етапі європейський вектор розвитку України вимагає пошуку нових 

і удосконалення існуючих правових механізмів забезпечення прав інтелектуальної 

власності, що знайшло своє відображення і в Угоді про асоціацію між Україною та 

Європейським союзом щодо дотримання міжнародних стандартів у сфері 

інтелектуальної власності і адаптації законодавства України до норм і стандартів 

Європейського союзу, зокрема, в контексті посилення захисту прав зацікавлених осіб.  

Теоретико-методологічною основою наукового дослідження для вирішення 

поставлених в ньому завдань стали наукові  праці вітчизняних та зарубіжних авторів з 

питань цивільного права та страхування, зокрема, А. Манеса, К.П. Побєдоносцева,                   

Г. Ф. Шершеневича, В. К. Райхера, О.О. Красавчикова, М.І. Брагінського,                               

Я.М. Магазинера, В.І. Серебровського, О.С. Іоффе, К.О. Граве, І.Б. Новицького,                    

Н.С. Кузнецової, Н.Б. Пацурії, Н.В. Міловської, Р.А. Майданика, О.В. Кохановської, 

В.І. Синайського, В.А. Ойгензихта, А.Г. Мартиросяна, В.П. Крюкова, О.О. Циганова,                                 

Є.О. Суханова, В.Ю. Абрамова, О.І. Худякова, О.А. Підопригори,                                          
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О.Д. Святоцького, О.А. Беляневич, В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої,                       

Є.О. Харитонова.  

В процесі дослідження окремих питань особливостей забезпечення зобов’язань, 

здійснення правової охорони і захисту прав у сфері інтелектуальної власності 

використовувались наукові праці таких вчених як А.О. Кодинця, Є.А. Булат,                           

Ю.М. Капіци, О.П. Орлюк, П.П. Крайнєва, Р.Б. Шишки, Г.О. Андрощука,                               

М.Ю. Потоцького, Н.М. Мироненко, В.А. Дозорцева, Г.С. Пігорова та інших.   

Разом з тим, незважаючи на достатню кількість наукових досліджень у зазначеній 

сфері стосовно окремих аспектів правової охорони інтелектуальної власності                      

(О. М. Мельник, 2004 р., М. Д. Чибісов, 2017 р.), авторсько-правових аспектів правової 

охорони інтелектуальної власності (Б. В. Кирдан, 2017 р.), господарсько-економічних 

і правових аспектів охорони і захисту інтелектуальної власності (М. Ю. Потоцький, 

2015 р.), проблематика, обумовлена цим дослідженням, належного висвітлення не 

набула, що і зумовило актуальність теми цього дослідження.   

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

дослідження виконано відповідно до тематики Придніпровського наукового центру 

НАН України і МОН України в рамках державних бюджетних тем згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України № 942 від 07 вересня 2011 р. “Про затвердження переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 р.” в частині “Фундаментальні наукові дослідження з 

найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, 

суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкуренто-

спроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави” та Постанови 

Президії НАН України від 20 грудня 2013 р. № 179 “Основні наукові напрями та 

найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, 

технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014-2018 рр.,” 

в частині пріоритетних комплексних міждисциплінарних досліджень − 3.4.2.17. 

«Правова охорона інтелектуальної власності»: № ІІІ−01-17 “Інноваційні технології 

управління логістичними системами” (№ держреєстрації 0116U005359), в яких 

дисертант був виконавцем.  
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Мета і завдання дослідження. Метою наукового дослідження є розкриття 

правової сутності страхування як механізму забезпечення охорони, реалізації та 

захисту права інтелектуальної власності, та розробка пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності.  

Наведена мета зумовила постановку і вирішення таких основних завдань:  

− обґрунтувати особливості базису страхування – страхового інтересу, з 

виокремленням його серед загального поняття «цивільно-правовий інтерес»;  

− дослідити страхове правовідношення як суспільно-правове явище;  

− виділити особливості правовідносин у сфері страхування інтелектуальної 

власності;   

− визначити правовий статус сторін та інших учасників страхового 

правовідношення;  

− дослідити зміст забезпечувальної функції страхування в сфері інтелектуальної 

власності;   

− встановити наявність впливу забезпечувальної функції страхування на 

непорушність права інтелектуальної власності;   

− сформулювати рекомендації по реалізації забезпечувальної функції 

страхування в сфері інтелектуальної власності;   

− надати визначення добровільного страхування інтелектуальної власності;   

− представити загальну характеристику страхування інтелектуальної власності;   

− виокремити ризики зі сфери інтелектуальної власності, що корелюються з 

загальним поняттям страхового інтересу;  

− дослідити вплив страхування на непорушність права інтелектуальної власності, 

охорону та захист права інтелектуальної власності;   

− визначити можливість застосування компенсації в якості відновлення 

порушеного права інтелектуальної власності замість вирахування збитків при 

порушенні права інтелектуальної власності для забезпечення юридичної визначеності 

страхування інтелектуальної власності;   
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− проаналізувати вплив на страхове правовідношення локального нормативного 

акту правил страхування та запропонувати розкриття його змісту в сфері страхування 

інтелектуальної власності;  

− розробити пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері 

інтелектуальної власності та страхування для впровадження страхування 

інтелектуальної власності.  

Об’єктом дослідження є правові відносини, що виникають у сфері 

інтелектуальної власності з приводу охорони, реалізації та захисту майнових прав 

інтелектуальної власності через застосування страхування права інтелектуальної 

власності.  

Предметом дослідження є правові норми страхування, спрямовані на 

регулювання відносин між особою власником права інтелектуальної власності та 

суб’єктом страхової справи для забезпечення належних власнику прав і забезпечення 

виконання зобов’язання третіх осіб щодо непорушення цих прав.  

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у дисертаційному 

дослідженні використовувалися загальнонаукові і теоретичні методи наукового 

пізнання − дедуктивний метод, що дозволило зробити низку тлумачень і висновків та 

сформулювати певні пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства 

України необхідних для ефективного функціонування інституту страхування в 

правовідносинах охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності. 

Історико-правовий метод (розділ 1, підрозділ 1.1.) застосовувався для дослідження 

генезису страхування, розвитку концепцій наукових поглядів на його сутність та 

значення. Формально-логічний метод (розділ 1, підрозділ 1.2, 1.3) використовувався 

при дослідженні змісту підстав виникнення зобов’язань, норм, які регулюють 

відносини в сфері інтелектуальної власності та страхування, а також регулюють 

способи забезпечення виконання зобов’язань. Застосування системно-структурного 

методу (розділ 2, підрозділ 3.2 3 розділу) стало підставою для з’ясування природи 

способу забезпечення виконання зобов’язань у цивільному праві України та аналізу 

відповідності цьому страхування. Порівняльно-правовий метод (підрозділ 3.1., 

підрозділ 3.2.,  підрозділ 3.3 3 розділу) використовувався для порівняння правових 
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норм різних країн з приводу регулювання страхових правовідношень, а також 

інститутів, що системно пов’язані зі страхуванням.  

Нормативно-правова база дисертаційного дослідження представлена чинними 

міжнародними та національними правовими актами, зокрема, Конвенцією про захист 

прав людини і основоположних свобод, Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони, Угодою про торговельні аспекти прав 

інтелектуальної власності, директивами Ради Європейського Союзу, Конституцією 

України, Цивільним кодексом України.   

Емпіричну базу дослідження складають рішення та роз’яснення Європейського 

суду з прав людини, Суду Європейського союзу, Великої Палати Верховного суду, 

Верховного Суду у складі касаційного господарського суду, Верховного Суду України, 

Вищого господарського суду України, звіти з питань інтелектуальної власності 

Всесвітньої організації інтелектуальної власності та Міжнародної торговельної палати 

(ICC).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є першим науковим дослідженням, у якому страхування запропоновано як 

механізм забезпечення охорони, реалізації і захисту прав власника об'єкта 

інтелектуальної власності і на цій основі зроблені пропозиції і рекомендації, 

спрямовані на удосконалення законодавчої бази у сфері страхування інтелектуальної 

власності.  

Наукову новизну дисертаційної роботи представляють наступні науково-

теоретичні висновки, положення і пропозиції, які виносяться на захист:  

Вперше:  

1. запропоновано авторське визначення страхового інтересу в сфері 

інтелектуальної власності, яким є специфічний вид цивільного інтересу, що зумовлює 

потребу правоволодільця у посиленні охорони належного йому об’єкта 

інтелектуальної власності, пов’язаних з ним прав, в отриманні додаткових засобів для 

їх реалізації і захисту, а також у забезпеченні власної відповідальності при порушенні 

прав інтелектуальної власності третіх осіб, який реалізується через вольову, 
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осмислену дію правоволодільця, що спрямовується на задоволення такої потреби 

шляхом укладання договору страхування;   

2. зроблено висновок про те, що об’єктом страхування інтелектуальної власності 

виступає названий страховий інтерес правоволодільця, а предметом страхування є 

конкретний об’єкт права інтелектуальної власності, немайнові та майнові права, 

якими наділяється особа як суб’єкт права інтелектуальної власності та 

відповідальність правоволодільця або іншої особи, якій на правомірних підставах 

належить об’єкт права інтелектуальної власності, перед третіми особами, які можуть 

зазнати збитків внаслідок порушення належних їм прав інтелектуальної власності 

через дії або бездіяльність страхувальника або особи, в інтересах якої вчинено 

страхування;  

3. встановлено, що страхування інтелектуальної власності формує окремий вид 

добровільного страхування, особливість якого обґрунтовується специфічним 

страховим інтересом страхувальника, об’єктом і предметом страхування, 

комплексністю страхування та, який забезпечує виконання особами, що не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності на конкретний результат інтелектуальної 

творчої діяльності, зобов’язання, яке полягає у дотриманні такими особами 

виключних прав інтелектуальної власності правоволодільця, гарантуючи йому як 

надання фінансування для захисту порушеного права, так і компенсацію страховиком 

повністю або частково шкоди завданої порушенням його прав;    

4. визначено, що забезпечувальна функція страхування в сфері інтелектуальної 

власності реалізується через доведення правоволодільцем при реалізації об’єкта 

інтелектуальної власності, до відома інших осіб інформації про страхування 

належного йому права інтелектуальної власності шляхом використання знаку 

страхування, яким є латинська літера «і», обведена колом, що посилює охорону права 

інтелектуальної власності через здійснення превентивно-виховного впливу на 

можливого порушника, формуючи у нього розуміння необхідності компенсувати не 

тільки шкоду від завданого порушення права інтелектуальної власності, але і витрат, 

які були понесені правоволодільцем та страховою компанією для відновлення 

порушених прав;   
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5. розроблено спеціальні положення локального нормативного акту – «Правил 

страхування права інтелектуальної власності», який регулює відносини страховика та 

правоволодільця-страхувальника при страхуванні інтелектуальної власності, а також 

страховика і третьої особи в інтересах якої вчинено страхування інтелектуальної 

власності.   

  Удосконалено:  

1. визначення страхування як цивільно-правових відносин, що виникають при 

реалізації особою страхувальником свого страхового інтересу через укладання та 

підтримання дії договору страхування або за приписами закону і опосередковують 

кореспондуючий обов’язок особи-страховика щодо здійснення на умовах договору 

страхування або в силу закону, грошової виплати на користь страхувальника або 

визначеної ним третьої особи (вигодонабувача) при настанні заздалегідь визначених 

страхувальником ризиків у формі певних подій, що порушують страховий інтерес 

страхувальника стосовно предмету страхування;   

2. поняття непорушності права інтелектуальної власності, яким є правовий 

принцип, що презюмує для суб’єкта права інтелектуальної власності не тільки 

забезпечені законом, через встановлення обмеженого в часі монопольного володіння, 

охорону, вільне використання та захист належних йому виключних прав, але і 

одностороннє зобов’язання осіб, які не є суб’єктами права інтелектуальної власності, 

не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на вплив на об’єкт права інтелектуальної 

власності, що призводять або можуть призвести до порушення права інтелектуальної 

власності, що належить конкретній особі за виключенням випадків встановлених 

законом, що обумовлюють обмеження або припинення права інтелектуальної 

власності;  

3. положення про те, що страхування права інтелектуальної власності є 

додатковим джерелом охорони та захисту інтересів страхувальника – суб’єкта 

інтелектуальної власності або третьої особи, в інтересах якої діє страхувальник, 

оскільки саме страхування виступає додатковим фактором забезпечення охорони, а 

також додатковим джерелом фінансування застосовних заходів захисту порушеного 
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права і гарантує відновлення майнового стану власника права інтелектуальної 

власності.  

Дістало подальшого розвитку:   

1. виділення та тлумачення таких додаткових рис страхового ризику як 

об′єктивність, заінтересованість і збитковість, а саме:  

- об’єктивність страхового ризику – риса, що системно пов’язана з ймовірністю 

та випадковістю, оскільки як, сам по собі, ризик так і ймовірність та випадковість його 

реалізації повинна існувати в об’єктивній реальності.  

- заінтересованість або реальність страхового ризику – означає, що особа, яка 

вступає у страхові відносини повинна мати страховий інтерес, який випливає з 

наявності ризику порушення страхового інтересу страхувальника щодо предмету 

страхування.  

- збитковість страхового ризику – відображає причинно-наслідковий зв’язок між 

шкодою страховому інтересу страхувальника щодо предмета страхування та 

наслідком реалізації ризику у формі страхового випадку;  

2. застосування цивільно-правової відповідальності до порушника права 

інтелектуальної власності в частині конкретизації матеріальних санкцій, а саме 

запропоновано замість доведення та стягнення збитків, застосування, з урахуванням 

принципів розумності та справедливості, механізму компенсації у визначеному 

розмірі мінімальних заробітних плат за умисне чи необережне порушення права 

інтелектуальної власності в якості форми відповідальності застосовної до порушника 

права інтелектуальної власності;   

3. наукові підходи щодо необхідності чіткого розмежування в страховому 

правовідношенні об’єкту та предмету страхування з урахуванням прогалин чинного 

законодавства України, яке оперує цими категоріями як синонімічними.   

 Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що наведені 

висновки, пропозиції та рекомендації дисертаційного дослідження спрямовані на 

удосконалення правової охорони і захисту інтелектуальної власності через 

застосування механізму страхування і можуть бути використані у:  
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науково-дослідній сфері – сформульовані у роботі висновки, пропозиції та 

рекомендації можуть використовуватися для проведення подальших наукових 

досліджень у сфері страхування інтелектуальної власності, загальної теорії 

забезпечення виконання зобов’язань та страхування як особливого їх способу (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-дослідну роботу  

Придніпровського наукового центру Національної академії наук України і 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2018 року); 

правозастосовній діяльності – сформульовані у дисертації положення можуть 

стати основою при удосконаленні актів цивільного законодавства України, при 

застосуванні окремих положень дисертаційної роботи в якості локального акту зі 

страхування у відповідних органах і підприємствах, при визначенні й уточненні змісту 

основоположних понять інституту страхування, та формуванні судової практики (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження Товариства з обмеженою 

відповідальністю «БаДМ» від 20 вересня 2018 року);  

навчально-методичній роботі – при підготовці та викладенні навчальних курсів 

з «Права інтелектуальної власності», розробці і впровадженні посібників, підручників 

та інших навчально-методичних матеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою працею. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації, 

що виносяться на захист, отримані дисертантом самостійно. У співавторстві 

опублікована одна наукова праця, у якій особистим внеском здобувача є власні наукові 

положення щодо можливості застосування страхування в якості механізму посилення 

ефективності охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності.  

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи обговорювалися на засіданні вченої ради Придніпровського 

наукового центру НАН України і МОН України. Основні пропозиції і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися і обговорювалися на наступних 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку 

державності» (м. Люблін, Республіка Польща, 20-21 жовтня 2017 р.); Міжнародна 



23 
 

 
 

науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку права та законодавства: 

наукові дискусії» (м. Львів, 15–16 грудня 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності» (м. Харків, 16-17 

березня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Правова держава: 

історія, сучасність та перспективи формування в Україні» (м. Дніпро, 22 лютого 2019 

р.).  

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження викладені в 

одинадцяти наукових публікаціях, з яких чотири у наукових фахових виданнях 

України, три статті у наукових періодичних виданнях іноземних країн, три публікації 

тез доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях та одна публікація 

тез доповіді на всеукраїнській науково-практичній конференції.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 

поділяються на дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Повний 

обсяг дисертаційної роботи становить 243 сторінки, з яких 221 основного тексту. 

Список використаних джерел налічує 204 найменування і займає 18 сторінок. Один 

додаток на 4 аркушах.   
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РОЗДІЛ 1 «Загальна теоретико-правова характеристика страхування» 

 

 

1.1. Історико-правовий генезис страхування 

 

В ст. 1 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р. визначено, що 

страхування це вид цивільно-правових відносин щодо  захисту майнових інтересів 

фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних   подій   (страхових   

випадків),   визначених    договором страхування або чинним законодавством, за 

рахунок грошових фондів, що  формуються  шляхом  сплати  фізичними  особами  та  

юридичними особами  страхових  платежів (страхових внесків, страхових премій) та 

доходів від розміщення коштів цих фондів [1]. 

Однак юридичний термін страхування, що має таке лаконічне визначення 

сформувався у суспільно-правових відносинах маючи давню та глибоку історію. 

Мабуть найдавніша згадка про страхування міститься у біблейських строках              

гл. 41 книги «Буття», де описується як фараон Єгипту Аменемхет IV викликав до 

себе Йосипа, щоб той розтлумачив сон фараона про  сім огрядних корів, які вийшли 

з вод Нілу та сім худих, що з’їли перших. Йосип вказав фараону, що за сном його 

державу чекають сім добрих років достатку, за якими прийдуть сім років неврожаю 

та голоду. Тому, Йосип порекомендував фараону розпорядитися, щоб здійснювалося 

зберігання п’ятої частини врожаю протягом перших семи добрих років.  Фараон 

прислухався до поради Йосипа і коли прийшла біда, настали неврожайні роки,  у 

Єгипті хліб був. Можемо певною мірою стверджувати, що в цьому біблейському 

оповіданні згадується перший в історії страховий фонд, джерелом формування якого 

стали натуральні збори з населення. Використовуючи сучасну термінологію, 

населення повинно було здійснювати попередні внески на майбутнє забезпечення 

[2]. 

Страхування як соціально-економічний інститут бере початок на етапі 

виникнення цивілізації й утворення перших ознак державності. Появі страхування 

передували об'єктивні передумови, які і спонукали людей вступати у певні 
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соціально-економічні відносини, названі пізніше страхуванням. Перш за все такими 

передумовами були небезпечні явища і події, що відбувалися в житті людей та 

завдавали їм майнові втрати.   

Поява ідеї пошуку механізму убезпечення себе, свого майна, покриття зазнаної 

шкоди бере свої витоки з тих факторів, з якими людство стикалося щодня на шляху 

свого розвитку у Давньому Світі, а саме:  

- Об’єктивним фактором, який існував поза людською волею, який включає в 

себе всякого роду небезпеки, через настання яких люди зазнавали шкоди; 

- Суб’єктивний фактор – аграрна революція, що призвела до поступового 

збагачення людей і природнє бажання забезпечити охорону та безпеку власному 

майну.  

Саме це стимулювало людей на інтелектуальний, дослідницький пошук того, що 

могло їм допомогти у боротьбі та нівелюванні тих шкідливих явищ, які викликали в 

них страх. Так з’явилися охорона, суспільні обмеження, звичаєві та правові норми та 

страхування.  [3, с.3]. 

Безумовно будучи об’єктивно пов’язаними із буттям людини ці фактори стали 

передумовами появи та розвитку інституту страхування як засобу боротьби та 

подоланню  наслідків небезпечних явищ. Розвиток людини і суспільства на будь-яких 

стадіях історичного процесу завжди супроводжувався війнами, природними, а 

поспіль і техногенними катастрофами, стихійними лихами і іншими негативними 

явищами, що впливають на майновий і фізичний стан особи, суспільства і держави в 

цілому. 

Саме тому на першому етапі свого розвитку страхування вибудовувалося на 

принципі об'єднання сил, засобів і капіталів, наприклад як це зробив фараон за 

рекомендацією Йосипа.  

Так, більшість вчених у галузі права та економіки вважають, що первиною 

формою страхування була взаємодопомога між людьми, що носила переважно 

характер разових усних чи письмових угод. Здебільшого така взаємодопомога була 

поширена серед давніх торговців. На думку вчених предметом таких угод були як 

люди так і товари, тварини або кораблі. Зрозуміло, що розвиток торгівлі 
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ускладнювався піратством на водних шляхах та розбоєм на сухопутних. Саме для 

можливості мінімізації втрат від грабежів торговці шляхом укладення певних угод 

намагалися здійснити розповсюдження втрат на всіх, хто приймав участь у таких 

угодах [4, с.10]. 

Серед тих до античних правових джерел, які дійшли до наших часів безумовно 

виділяються закони Вавилонського царя Хаммурапі. Так, в регламентації суспільних 

відносин того часу діяли закони, які вказували на необхідність укладання угод між 

учасниками каравану, за якими захист за кошт всіх отримував той торговець, який 

зазнав збитку. Тобто, у Вавилонській державі розуміли, що легше розподілити збиток 

на певну групу людей і допомогти одному, чим втратити одного суб’єкта з 

«комерційної» ланки. [5, с.145].  

З часом ідея колективної взаємодії шляхом об'єднання зусиль і капіталів для 

вироблення необхідної методики, здатної певною мірою захистити людину від 

наслідків впливу руйнівних природних сил, отримала подальший розвиток у Древній 

Греції і Римі, хоча безумовно можна вважати, що страхові методи Древньої Греції 

розвивалися паралельно з аналогічними заходами у інших країнах Древнього світу. 

Стародавня людина, її життя і буття знаходилося у більшій залежності від 

суспільства чи окремо взятої громади, а ніж це є сьогодні. Це пов'язано з тим, що 

державні або суспільні інститути не були настільки розвинені, щоб забезпечити 

самостійність людини. Тобто якщо особа не входила до складу будь-якого 

колективного формування, що забезпечує її захист, вона не могла вижити самостійно 

або таке виживання було занадто тяжким [6, с. 12]. 

 Природньо, що найбільш яскравий прообраз сучасного страхування у найбільш 

окресленій концепції взаємодопомоги можна виявити в часи імперської доби 

римської історії. 

Німецький історик та юрист Теодор Моммзен зазначав, що соціально-

економічні потреби Риму задовольнялися за рахунок державної скарбниці через 

спеціально створені колегії. Колегії створювалися за необхідності залежно від 

виконання певних соціально-політичних функцій державою. Особливо важливими 

були військова, релігійна колегії, а також колегія для допомоги. Однією з основних 
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функцій названих колегій було як заощадження коштів для боротьби з усякого роду 

небезпеками так і для надання грошей на поховання, здійснення інших релігійних 

обрядів при похованні, а згодом і надання грошової допомоги сім’ї померлого члена 

колегії. Заощадження здійснювалися через спеціально створені каси, що збирали 

внески. Внески носили як разовий, так і регулярний характер [7, с. 144]. 

Н. С. Суворов писав, що членами цих колегій могли бути навіть раби за згодою 

своїх панів. Вони збиралися раз на місяць для внесення членських внесків, з яких 

складалася загальна каса колегії. Із загальної каси в разі смерті одного з членів 

видавалася грошова сума для покриття витрат на поховання  [8, с. 41]. 

Альфред Манес хоча і заперечував в певному сенсі існування страхування до 

XIV ст. зазначав, що у Римській імперії створювалися союзи з умовою сплати 

вступних грошей і місячного внеску для виплати спадкоємцям погодженої суми на 

поховання у разі смерті члена цього союзу [9, с.35] 

Німецькі вчені ХІХ ст. відмічали, що джерела римського права, як Закони ХІІ 

таблиць (451—449 до н. е.), твори республіканських юристів Марка Манілія, Юнія 

Брута, Публія Муція Сцеволи, Помпонія, Цицерона, Гая, Папіана, Павла, Ульпіана, 

едикти магістрів, кодифікації імператора Юстиніана не містили чіткої і визначеної 

процедури по об'єднанню колективних інтересів громадян для боротьби з 

небезпеками. Тому можна стверджувати, що справжнє страхування з тією правовою 

регламентацією, що сьогодні прийнята у світі виникає лише після  ХIV ст. н.е. коли 

в Європі були сформовані більш стійкі державні утворення ніж у період після падіння 

Західної Римської імперії [10, с. 15] 

В цілому, А. Манес, В. Р. Ідельсон та А. Шмоллер зазначали, що страхування в 

своїх перших витоках бере початок в останній період Середньовіччя, а в цілому 

належить виключно до XVII ст., а історія страхового права як такого бере початок 

лише при появі  комерційного страхування. Окрім цього, бельгійський юрист Еку 

вважав, що в давні часи страхування не існувало, але фактично воно було замінено 

взаємодопомогою, яка еволюціонувала у страхування, що виникло лише у XIV ст. Не 

погоджуючись з цим французький знавець страхової справи Емерігон вважав, що 

страхування існувало у античні часи в достатньо розвиненому вигляді. Таку точку 
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зору Емерігон виводив спираючись на праці Цицерона, Тита Лівія та Светонія. Так, 

Емерігон зазначав, що в Древньому Римі існував договір страхування, який 

укладався в більш загальній формі звичайного договору без притаманних договору 

страхуванню істотних ознак та правової форми [11, с. 32]. 

Все це свідчить про те, що на першому етапі розвитку страхування  особисті 

інтереси громадян-страхувальників не відігравали будь-якої ролі у здійсненні 

платежу, як і не існувало і методів оцінки страхових ризиків, і багатьох інших 

істотних ознак, властивих сучасному страхуванню. Важливіше було забезпечення 

саме колективних інтересів громади, певного суспільства через покриття 

індивідуальної шкоди, яку зазнав член такого об’єднання.   

Це підтверджується і тезою В. К. Райхера, який підсумовував, що страхування у 

рабовласницькому та феодальному суспільствах існувало, але було обумовлено 

відносинами цих докапіталістичних суспільств. Тобто це було страхування повністю 

відміним від страхування буржуазного [11, с.34].   

При цьому, слід враховувати, що докторська дисертація на здобуття вченого 

звання доктора юридичних наук В. К. Райхера «Суспільно-історичні типи страхуван-

ня» була написана у 1947 році за часів панування ідей К. Маркса, але це не принижує 

цінність та фундаментальність праці та поглядів В. К. Райхера, які заклали наукове і 

правове підґрунтя сучасного українського страхового права.  

Після закінчення епохи Темних часів в історії Європи (V-Х ст.ст. н.е.) 

починається розвиток як економіки більш-менш сформованих країн, так і 

відбувається становлення страхування, що перш за все було пов’язано із 

виникненням гільдій, цехів та розвитку морської торгівлі.   

Історія розвитку гільдій не входить до предмету цього дисертаційного 

дослідження, а тому лише зазначимо, що свій історичний шлях гільдії беруть ще з 

часів Древнього Єгипту та держав Месопотамії. Корпорації торговців і ремісників, 

зайнятих одним видом діяльності, були широко поширені в Древній Греції, а також в 

елліністичних імперіях, що існували в південно-західній Азії і Єгипті [12, с.33].   

Моммзен зазначав, що в епоху пізньої Римської імперії гільдії, які в ті часи були 

організовані у формі колегій, стали об'єктом державної регламентації. [7, с. 178].   
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Перші гільдії в середньовічній історії з’явилися в Англії (ІХ-ХІ ст.ст.), 

Священній Римській імперії (передусім у німецьких містах у ХІ-ХІІ ст.ст.) і до ХІІ 

ст. купецькі гільдії фактично повністю монополізували торгівлю в містах, що в 

першу чергу характерно для Італії, Франції і Фландрії. 

А. Манес відзначав, що вже в XI ст. існувала англійська гільдія, яка стягувала 

внески для поховання своїх членів. В балтійському регіоні, який в ті часи належав 

Данії діяла гільдія, яка забезпечувала страхування своїх членів шляхом стягнення з 

кожного певних внесків. Так  члени цієї гільдії укладали угоду на випадок, якщо хто-

небудь з них зазнає корабельної аварії або потрапить у полон [9, с. 39]. 

Більшість вчених дослідників історії страхування зазначають, що в ІХ-ХІІІ ст.ст. 

в Європі з’являються перші стійкі організації, які вводять перші класифікації 

випадкових негативних ситуацій, перетворюючи їх на страховий ризик. На цій базі 

з’являються і розвиваються методики страхування, які окреслюють принципи 

страхування, вимоги та ознаки страхової організації, формалізують страхову справу 

як таку, хоча в більшості вона ще базується на ідеї взаємодопомоги.     

При цьому сучасний тому часу розвиток суспільства характеризується 

достатньо значним впливом небезпечних, непередбачених негативних явищ – війни, 

епідемії, бандитизм, піратство, природні явища. Тобто все те, що було характерною 

ознакою розвитку страхування в минулі часи залишилося актуальним і на цьому 

етапі, але розвиток економіки, кристалізація  правових норм і укріплення держав  

сприяло регламентації страхування як певної позитивної суспільної діяльності. 

Поступово колективна самодопомога почала формалізуватися у державних 

актах, так у 1435 р. в Барселоні приймається статут, який регламентує морське 

страхування, а в 1468 р. такий же статут вводить в дію  Венеціанська Республіка.  З 

розвитком та збільшенням капіталізації морської торгівлі аналогічні статути 

приймаються у Голландії (1549р.), Англії (1601 р.) та Франції (1648 р.) – три держави, 

які найгостріше конкурували та конфліктували протягом XVII століття.  [10, с. 48]. 

За словами А. Манеса договір морського страхування сформувався зі страхової 

позики, яка в свою чергу також походить від римської, вже відомої, так званої 

морської позики. Про швидке і сильне поширення морського страхування в ті часи 
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свідчить той факт, що тільки у одного нотаріуса в Генуї, 1393 р, в продовж тижня 

було укладено вісімдесят страхових договорів. Близько того часу, як на італійському 

березі розвивається морське страхування, воно знову з'являється і в Іспанії і навіть у 

Португалії, хоча тут зовсім в іншій формі, а саме: як державна установа. До 

Німеччини морське страхування проникло окружним шляхом через Голландію.  

Гамбург спочатку займає найважливіше місце з розвитку морського страхування. У 

1588 р., тут була укладена перша повноцінна угода з морського страхування, 

виконання  полісів брали на себе страхові маклера [9, с. 48]. 

В. К. Райхер, ґрунтуючись на документальній та історичній хроніці про поши-

рення найстаріших морських полісів, вважав, що перші морські страхові товариства 

виникли на основі спеціально створених для італійських бірж (головним чином 

генуезьких) страховиків та фландрських купців [11, с. 39]. 

К. Г. Воблий зазначав, що відносини  страхових посередників з транспортерами 

концентрувалися на біржі, куди стікалися всі відомості про небезпеки окремих 

морських шляхів, про якості кораблів, про професійність екіпажу. Тут же відбувалася 

і оцінка ризиків, якої обумовлювалася їх ціна і на основі якої створювався тариф 

страхової премії. Саме в цей період з'являються перші страхові поліси, які стали 

застосовуватися і в інших галузях страхування [13, с. 68]. 

При появі та розвитку морського страхування вперше з’являється така правова 

категорія як страховий договір. В. Степанов зазначав, що страховий договір став 

способом забезпечення всякого інтересу, схильного до ризику. Саме виникнення 

страхового договору визначало формування страхування і його подальший розвиток 

[3, с. 5]. 

З ХІІ ст. з укріпленням феодальної системи суспільних відносин, окресленням 

основних держав та укріпленням економіко-господарських відносин починається  

політичне, економічне, інтелектуальне зростання Західної Європи. Саме в цей час    

формуються суспільні відносини, що згодом отримують назву комерційного 

страхування. Вони характеризувалися наявністю перших спеціально створених 

комерційних установ, які мали на меті отримання прибутку від операцій, що 

проводилася. На цьому етапі розвитку страхові відносин підлягали чіткій 
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регламентації, з’явилися перші вимоги щодо порядку формування страхового фонду, 

почало формуватися перше страхове законодавство [14, с. 24].  

Згодом, страховий захист клієнтів стає для комерційного страхування 

виробництвом послуги, яка, будучи проданою за законами ринку, стає товаром і 

приносить прибуток страховикам. Еволюція страхування з некомерційного в 

комерційне була обумовлена витісненням натурального господарства товарним і 

перетворенням останнього в панівний тип господарювання, який породив потім 

ринкове господарство, або ринкову економіку, органічною частиною якої є страхові 

ринки [15, с.6]. 

 Третій історичний етап розвитку страхової справи характеризується  

виникненням відмінних від морського страхування видів страхування. Цей етап 

охоплює XVII-XIX ст., саме той період коли країни Західної Європи вибороли 

першість у світовому домінуванні та розвитку, залишивши позаду, за словами таких 

вчених як Ф. Фукуяма та Н. Фергюсон нещодавніх лідерів – Китайську та Османську 

імперії.   

В XVII ст. в Англії було утворено відоме сьогодні на весь світ об’єднання 

Ллойду. 

Едвард Ллойд був власником кав'ярні, яка знаходилася на Тауер-стріт неподалік 

від набережної Сен-Кетрін, куди прибували в столицю кораблі. Тому постійними 

відвідувачами кав’ярні Ллойду були морські капітани, купці та судновласники. В 

кав’ярні можна було дізнатися самі останні заморські новини, ціни на товари в 

колоніях, відомості про плавання судів і випадки аварій. Тут же встановлювалися 

ставки на фрахт, укладалися угоди, обговорювалися умови страховки, підписувалися 

страхові поліси. Цікаво, що особи, що страхували судна і вантажі, іменувалися (і 

продовжують іменуватися до цього дня) "андерайтерами" від англ. underwrite — 

підписувати, оскільки вони писали свої імена і частки прийнятого на себе ризику 

"один під одним"  [16, с. 109]. 

У 1720 р. британський уряд, прийняв хартію про монопольне страхування 

Лондонською і Королівською біржовими страховими корпораціями. У хартії 

говорилося, що жодна з яких-небудь інших компаній не може випускати страхових 
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полісів. Це і штовхнуло сотню приватних страховиків лондонського Сіті об'єднатися 

в незалежний професійний синдикат під назвою "Кавовий будинок Ллойда" [10, с. 

59]. 

Комітет Ллойда розробив стандартну форму договору про рятування на морі з 

метою регулювання та уніфікації відносин між рятувальником і потерпілим. 

Сформульований Ллойдом принцип "Без порятунку немає винагороди" покладено в 

основу всіх договорів про рятування. Вперше, стандартна форма договорів про 

рятування була видана Комітетом Ллойда у 1892 р. і продовжує широко 

використовуватися до цього дня. Сьогодні цей договір вважається дійсним навіть у 

тому випадку, коли він підписаний обома сторонами вже після надання 

рятувальником відповідних послуг. [10, с. 63]. 

Відомий французький історик Франсуа Блюш зазначає, що у Франції за наказом 

Людовика XIV (1638-1715рр.) створюється Генеральне товариство страхування, яке 

в тому числі  опікувалося питаннями виплат компенсацій робітникам та членам їх 

сімей, що були задіяні при будівництві королівського палацу Версалю. Так, зокрема, 

з королівської скарбниці виплачувалися 60 ліврів за перелом стегна у теслі, 40 ліврів 

за перелом голінки у забійника, 30 ліврів за перелом руки, 20 ліврів вдові робітника, 

30 ліврів вдові кваліфікованого робітника та 60 ліврів вдові майстра [17, с. 223].    

Також норми страхування знайшли своє відображення у таких 

фундаментальних нормативних актах королівської Франції часів Людовика XIV, які 

формували цілісну систему комерційного права як Кодекс Саварі (1673р.), Ордонанс 

про морську торгівлю (1681р.), який ще називали Ордонансом Кольбера і, який став 

в певній мірі основою частини Кодекса Наполеона 1804р.  

Зокрема, в ст. 1 Титулу VI Книги III було зазначено: «Дозволяємо всім нашим 

підданим і навіть іноземцям страхувати в межах нашого королівства кораблі, товари 

та інші речі, що перевозяться по морю і судноплавних річках, а страховикам 

дозволяємо передбачати в договорах ціну, за яку вони приймають на себе ризики». 

Згідно ст. 26 цього ж Титулу в Ордонансі закріплювалося: «Ризиками страховиків є 

загибель і пошкодження, які виникають в морі в результаті шторму, корабельної 

аварії, посадки судна на мілину, зіткнення суден, зміни курсу, зміни рейсу або заміни 
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судна; в результаті вимушеного викидання речей за борт, пожежі, захоплення, 

грабежу, арешту за розпорядженням органу суверенної влади, оголошення війни, 

насильницьких дій і в цілому - ризики, що випливають з будь-яких інших випадкових 

подій на морі». 

Окрім Англії та Франції найбільший розвиток страхування отримало у 

Республіці Сполучених Провінцій Нідерландів (сучасне королівство Нідерландів), у 

зв’язку із бурхливим ростом торговельного мореплавства.  

Найбільшим стимулом для створення страхових товариств саме як постійно 

діючих організацій, які приймають на себе покриття ризику і не тільки в морській 

торгівлі стала велика лондонська пожежа 1666 р. В 1677 р. в Німеччині була відкрита 

перша велика генеральна каса страхування від вогню. Надалі страхування від вогню 

набуло публічний характер і фактично стало одним з найбільш значних видів 

страхування [3, с. 65]. 

Голландія перша з європейських країн у XVII ст. запроваджує транспортне 

страхування, організоване на акціонерних засадах та відокремлене від морського 

страхування. Це призвело до загострення конкуренції між поодинокими 

страховиками та акціонерним капіталом. Підсумком тогочасної конкурентної 

боротьби стало те, що   акціонерна форма страхування завдяки об’єднанню капіталів 

поширилася значно більше ніж індивідуальна, а тому у підсумку стала домінувати 

над індивідуальною [18, с. 24]. 

XVII ст. в Європейській історії це період остаточного укріплення абсолютної 

монархії і формування національних економік Франції, Англії, Голландії, Німмечини 

– основними представниками якої були королівство Прусія та Австрія, що очолювала 

Священну Римську імперію. Процес держаної централізації не міг не вплинути і на 

організацію страховиків. Друга половина  XVII ст. остаточно закріплює пріоритет за 

акціонерною формою організації страхового товариства. Тому  методи акціонерного 

страхування діяли визначальним чином на страхову практику, його інтереси - на 

страхову теорію та страхове законодавство [11, с. 43]. 

XIX ст. характеризується остаточною перемогою капіталістичних відносин над 

феодальними. Нові підходи у виробництві, економіки, державному управлінні 
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вплинули і на організацію фінансових відносин держав. Страхування будучи до 

цього часу визнаним важливим, як і банки, фінансовим інститутом суспільних 

відносин модернізувалося під потреби капіталізму, ставши його другою опорою. Так, 

з’являються великі галузеві страхові компанії,   централізовані страхові об’єднання 

у формах союзу, картелю або концерну, виникають державні форми страхування, а 

накопичений страховий капітал стає значною силою для розвитку капіталістичних 

відносин. З середини XIX ст. промисловці і банкіри стали об'єднуватися і створювати 

національні та міжнародні спілки або монополії. Це були організації підприємців, які 

домовлялися між собою про розміри виробництва, ринки і ціни [19, с. 176]. 

В кінці ХІХ ст. загострювалася політична боротьба між приватно-правовими 

поглядами та соціалізмом. Певним компромісом цієї політичної боротьби у створеній 

1871 році Германській імперії стали прийняті за ініціативою канцлера Отто фон 

Бісмарка Закони про страхування на випадок хвороби (1883 рік), про страхування від 

нещасних випадків (1884 рік) і страхування по старості та інвалідності (1889 рік). 

Сьогодні Німеччина, Франція і ряд інших країн (Нідерланди, Чехія та ін.) живуть 

саме за моделлю Бісмарка, або, як її ще прийнято називати, системі соціального 

медичного страхування. Головним елементом системи є страхові платежі, які 

прив'язані до заробітної плати. Як правило, розмір цих платежів (внесків) становить 

13-15% від розміру зарплати. Внесок платять і роботодавець, і працівник. Пропорція 

в різних країнах різна. У Німеччині - це 50 на 50, в Чехії дві третини платить 

роботодавець, третина - працівник, а у Франції роботодавець виплачує 96% 

страхового внеску. Платежі йдуть до фондів страхування (лікарняні каси), які і 

оплачують медичну допомогу. Фонди можуть бути як під приватним, так і під 

державним управлінням. Всі громадяни забезпечені однаковим набором послуг, і в 

більшості країн ними охоплено практично все населення, включаючи осіб з 

низькими доходами, літніх і непрацездатних громадян. У Чехії за безробітних, 

пенсіонерів, дітей, студентів (до 26 років) і ще ряд категорій громадян страхові 

внески платить держава [20]. 

З урахуванням інтеграції капіталів у великі фінансово-промислові об'єднання 

з’явилась необхідність розвитку страхової справи у промисловості, не пов’язуючи їх 
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конкретно з торгівлею. В самих страхових організаціях виникла також потреба до 

укрупнення власних капіталів та можливостей.  Як у промисловості, так і в страховій 

справі підприємці об’єднуються для створення союзу з метою загального визначення 

умов договору і встановлення цін у страхових операціях [9, с. 69]. 

Один з перших великих страхових картелів, який мав до того ж міжнародний 

характер, був створений в Берліні в 1874 р. і складався при своєму заснуванні з 16 

страхових товариств (німецьких, австрійських, російських і шведських), а через 

півстоліття, в 1925 р., він вже об'єднував 230 товариств, які належали до 26 країн [11, 

с. 41]. 

Такий організаційний розвиток страхових товариств стимулював розробку 

єдиних видів страхування, вивчення питань страхової збитковості, вироблення 

типових умов страхування, тарифної політики, диференціації ризиків,   однакового 

застосування термінів тощо. 

У 1880 р. в Європі з’явився найбільший страховий концерн, в який 

перетворилося Мюнхенське товариство перестрахування, яке засновано Карлом фон 

Тіме.  На сьогодні цей концерн має більше 5 тис. клієнтів по всьому світу, якими є 

виключно страхові компанії. Поступово, концерни, як форми страхових об'єднань, 

зайняли домінуюче місце, так як, на відміну від картелів, у них допускалося 

"сумісництво" - одна страхова компанія могла входити відразу в декілька концернів, 

що сприяло об'єднанню інтересів. Більш того, одні концерни входили до складу 

інших. Існувало два основних види концернів: концерни, до складу яких входили 

тільки страхові товариства та концерни, до складу яких входили страхові та 

перестрахувальні товариства з переважанням останніх. [11, с. 51]. 

На сьогоднішній день підходи до організації та регулювання страхової 

діяльності можна поділити на дві системи: романо-германську, що притаманна 

континентальній Європі та англо-американську, яка застосовна у Великобританії та 

країнах її колишніх колоніях і в США.  

Континентальна система організації страхової діяльності стоїть на тому, що 

страхова справа достатньо чітко врегульована правовими нормами. Це означає, що 

на законодавчому рівні регламентовано здійснення страхової діяльності та 
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встановлено державний контроль за дотриманням страхового законодавства. 

Держава здійснює регулювання страхової діяльності шляхом видачі ліцензій на 

право здійснення цього виду діяльності, визначення меж страхових тарифів, 

унормовування змісту страхових договорів та інших застосовних локальних 

нормативно-правових актів, впровадження аналітичних, наглядових та перевірочних 

заходів за діяльністю страховика.     

Для Великобританії притаманні ліберальні підходи до організації страхової 

діяльності. Для страховиків урядом затверджені універсальні  правила і нормативи, 

а головний центральний наглядовий орган – Управління по фінансовій поведінці хоча 

і є центральним наглядовим органом, але не залежить від уряду Великобританії та 

фінансується за рахунок спеціально встановлених зборів зі страховиків.  

Зі своєї сторони США також сповідує ліберальну модель регулювання страхової 

діяльності однак за рахунок федеративної форми  державного устрою в США 

регулювання страхової діяльності відбувається дещо по іншому ніж у 

Великобританії. Так, вимоги до діяльності страховиків затверджуються кожним 

штатом самостійно. Також нагляд за діяльністю страхових організацій переважно 

зосереджено на рівні штату.    

Система регулювання страхування в ЄС об’єднує саморегулювання і державне 

регулювання. Саморегулювання здійснюється міжнародними об'єднаннями 

страховиків, в основному, Європейським комітетом зі страхування, створеним у 1953 

р. [21, с. 85]. 

Вітчизняна історія розвитку інституту страхування також має давні коріння. 

Хоча значний період часу історія страхування в Україні, як і загальнодержавна історія 

України пов’язана з Російською імперією та СРСР, але не можна відкидати ані 

наробки радянської наукової спільноти, ані шлях розвитку страхування як 

суспільного інституту, який був пройдений у ті часи. 

Перші ж згадки про страхування на території України зустрічаються у документі 

«Руська правда», який мав статті, які окреслювали основні елементи договору 

страхування. 



37 
 

 
 

Як зазначають О. М. Залєтов та О. О. Слюсаренко у «Руській правді» можна 

знайти багато елементів договору страхування цивільної відповідальності, а також 

виходить те, що при ненавмисному вбивстві – віра (грошовий штраф) є фактично 

страховою виплатою лише для тих і на користь тих, хто шляхом домовленості 

вступив у таке неформальне взаємне страхове товариство. Наприклад: «Якщо хтось 

вб’є князівського чоловіка, здійснивши на нього напад, і убивця не буде пійманий, то 

сплачує за нього 80 гривень та округа, де знайдений вбитий. Якщо ж вбитий – проста 

людина, то округа сплачує 40 гривень». У ст. 8 значилось таке: «Якщо хтось 

відмовиться від участі у сплаті подушної віри, тому округа не допомагає у сплаті за 

нього самого, і він сам за себе тоді сплачує» [22, с. 12].    

Фактично після падіння Київської Русі ми не можемо говорити про наявність та 

розвиток страхової справи на території України, оскільки держави, що контролювали 

територію України в різні часи, а саме: Золота орда, Велике князівство Литовське, 

Річ Посполита та Московське царство не мали страхових відносин, за деякими 

незначними виключеннями.    

У Росії систематичний та централізований розвиток страхової справи як і багато 

інших позитивних змін у регуляції тогочасних суспільних відносин безпосередньо 

пов’язаний з імператрицею Катериною ІІ, яка у 1781 р. підписала Статут купецького 

водоходства, який став основою всього подальшого російського законодавства по 

страхуванню. Прийняття Статуту унормувало транспортне страхування, яке виникло 

з огляду на   наявність в Росії значного числа водних шляхів сполучення, по яким 

проходили торгові судна в процесі здійснення внутрішньодержавної торгівлі.  На 

підставі Статуту в 1800 р. була створена перша Торгова страхова контора. [3, с. 8]. 

Так, у статті 181 Статуту купецького водоходства «страхування» визначено як 

зобов'язання страхового товариства сплатити повну ціну об'єкта страхування (судна, 

товару або вантажу) при нещасливому випадку, якщо страхувальник «віддасть 

страховому товариству певну плату».  Цей загальний принцип страхування 

реалізований і у вітчизняному законодавстві. Так частина 1 ст. 979 Цивільного 

кодексу України (надалі ЦК України) встановлює, що за договором страхування одна 

сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) 
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виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, 

грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі та виконувати інші умови договору. 

Стаття 191 Статуту визначає франшизу іншими словами звільнення страхового 

товариства від виплати у випадку приватних і малих аварій, простоїв. У статті 196 

Статуту встановлено, що страхування припиняється у зв'язку зі зміною власника 

об'єкта страхування. В Статуті було врегульовано не тільки страхування майна від 

загибелі і збитків, але й страхування фінансових ризиків, так, у ст. 201 встановлює 

право позикодавця, який фінансує будівництво корабля, застрахувати свої вкладення 

на випадок аварії корабля. Одним з найважливіших постулатів Статуту було те, що в 

ст.  215 закріплювався  зразок страхового зобов'язання, що видається власникові 

судна або вантажу  [23]. 

До кінця XIX століття в Російській імперії вже було п'ять найбільших великих 

страхових компаній, а саме: Перше Російське страхове товариство, Московське 

страхове від вогню товариство, Варшавське страхове від вогню товариство, Північне 

страхове товариство, Страхове товариство "Росія".  

До 1 січня 1913 р. в Російській імперії діяло 19 акціонерних страхових товариств 

з капіталом в 389,9 млн рублів. В основному вони були зосереджені у Санкт-

Петербурзі, де їх кількість досягла 13. Чотири страхові товариства знаходилися в 

Москві і два – у Варшаві. В 1885 р. було знято заборону на діяльність в Російській 

імперії іноземних страхових товариств, що проіснувало майже сто років. У 1890 р. 

частка іноземного капіталу в страхових товариствах становила вже 24,4 %. Іноземні 

страхові товариства підкорялися загальній системі державного нагляду за страховою 

справою. В 1864 р. в Російській імперії було введено Положення про земське 

страхування. Згідно із законодавством, приватні та громадські сільські будівлі, що 

знаходяться в межах сільської місцевості, підлягали обов'язковому страхуванню. У 

відповідності з цим Положенням, кожне губернське земство повинно було вести 

операції тільки в межах своєї губернії [24, с.43]. 

06 червня 1912 р. Третя Державна Дума Російської імперії вперше прийняла 

пакет законів про забезпечення робітників у зв'язку з нещасними випадками і через 
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хворобу, про заснування присутності і організацій у справах страхування робітників, 

що ознаменувало якісні зміни в організації допомоги калікам робочим (а також їх 

сім'ям) [25, с. 24]. 

В період між 1917 р. та встановленням радянської влади на території України, 

національні органи влади не приймали нормативно-правових актів що 

регламентували страхову діяльність. 

Як не дивно, але комуністична ідеологія, яка запанувала при утвердженні 

більшовиків при владі не відкидала такого інструменту як страхування. Не дивлячись 

на те, що К. Маркс пов’язував страхування виключно із доданою вартістю, в СРСР 

страхування було поставлено на користь державі. Так, 6 жовтня 1921 року був 

прийнятий декрет Ради народних комісарів “Про державне майнове страхування”, 

яким передбачалося організувати у всіх місцевостях державне майнове страхування 

приватних господарств від пожеж, пошесті на худобу, градобою рослинних культур, 

а також аварій на шляхах водного і сухопутного транспорту. Для ефективної 

реалізації положень Декрету у складі Народного комісаріату фінансів був створений 

Держстрах СРСР (ліквідований у 1992 р.). Передбачалася повсюдна організація 

страхування приватних господарств від пожеж, падежу худоби, градобиття посівів, а 

також аварій на шляхах водного і сухопутного транспорту. Страхові тарифи 

визначалися в залежності від прибутковості господарства. [22, с. 40]. 

Згідно із п. 75 Цивільного кодексу УРСР 1922 р. встановлювалося, що 

забудовник зобов’язаний страхувати від вогню всі споруди, які знаходяться на 

наданій йому земельній ділянці, на повну суму. 

Постановою ЦВК і РНК СРСР від 4 вересня 1929 року запроваджувалось 

обов'язкове страхування в державній промисловості, яке охоплювало практично все 

майно, і вже через два роки страхові платежі були включені до складу податку з 

обороту, що зумовило зміну в порядку відшкодування збитків. Водночас страхування 

кооперативних і громадських підприємств, куди ввійшли і колгоспи, було переведено 

на державну основу [26, с. 54]. 

З  1967 по 1991 рр. система Держстраху була союзно-республіканською. Вона 

очолювалася Правлінням Держстраху СРСР, яке підкорялося Мінфіну СРСР. З 1968 
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року введена безготівкова форма сплати страхових внесків через бухгалтерії 

підприємств і організацій, що сприяло бурхливому розвиткові операцій по 

особистому страхуванню громадян. У 1973 році підвищено страхове забезпечення по 

страхуванню будівель [22, с. 16]. 

З метою подальшого розвитку державного страхування, підвищення його 

соціально-економічного значення, поліпшення роботи страхових органів і культури 

обслуговування населення республіки, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР 

від 30 серпня 1984 р. № 932 Рада Міністрів Української РСР 1 жовтня 1984 р. 

прийняла Постанову №395 «Про заходи по дальшому розвитку державного 

страхування і підвищенню якості роботи страхових органів», якою передбачалося: 

1. Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських, районних, 

міських і районних в містах Рад народних депутатів посилити контроль за роботою 

страхових органів, більше подавати їм практичної допомоги у дальшому розвитку 

державного страхування, зміцненні матеріально-технічної бази, забезпеченні 

належних умов праці та побуту працівників органів державного страхування. 

2. Міністерству фінансів УРСР розробити і здійснити заходи по забезпеченню 

дальшого розвитку державного страхування в республіці, широкому впровадженню 

засобів обчислювальної техніки й автоматизованої обробки страхової інформації, 

поліпшенню пропаганди добровільного страхування, підвищенню якості роботи 

органів державного страхування і культури обслуговування трудящих. 

3. Держплану УРСР, виконкомам обласних, Київської і Севастопольської 

міських Рад народних депутатів передбачати в проектах планів економічного і 

соціального розвитку виділення органам державного страхування лімітів державних 

капітальних вкладень на будівництво приміщень для інспекцій державного 

страхування в сільській місцевості, в містах і селищах міського типу, на житлове 

будівництво, а також автотранспортних засобів, інвентаря, обладнання і меблів. 

Фінансування вказаних капітальних вкладень провадити відповідно за рахунок 

коштів фонду розвитку державного страхування та фонду соціально-культурних 

заходів і житлового будівництва. 
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Виконкомам обласних, Київської і Севастопольської міських рад народних 

депутатів, міністерствам і відомствам УРСР спрямовувати на будівництво приміщень 

для інспекцій державного страхування в містах і селищах міського типу частину 

капітальних вкладень, що виділяються відповідно до пункту 11 постанови ЦК 

Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 13 вересня 1960 р. № 1563. 

4. Держплану УРСР, Міністерству вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

розширити підготовку у вищих учбових закладах спеціалістів для органів 

державного страхування [27]. 

З 1988 року державні підприємства отримали право на здійснення 

добровільного страхування майна і відповідальності. Державне страхування 

проводилося на основі законодавства Союзу РСР, правил та інструкцій, виданих 

Мінфіном СРСР. Початок демонополізації страхової справи в СРСР поклав Закон 

“Про кооперацію”, прийнятий Верховною Радою СРСР 26 травня 1988 року [22,                 

с. 17].  

Частина 3 ст.22 цього Закону встановлювала, що кооператив  з  метою  створення  

стабільного   фінансового становища   і   відшкодування   шкоди,  що  виникає  у  

результаті стихійного лиха та інших непередбачених обставин,  які не залежать від 

його діяльності, може страхувати своє майно і майнові інтереси в  органах  

державного   страхування.   Страхування   здійснюється добровільно за рішенням 

загальних зборів кооперативу. Кооперативи та  їх спілки (об'єднання) мають право 

створювати кооперативні страхові установи,  визначати умови,  порядок і  види 

страхування [28]. 

16 серпня 1990 р. Радою Міністрів СРСР була затверджена Постанова “Про 

заходи щодо демонополізації народного господарства». Зокрема у п. 20 Постанови 

для створення умов розвитку конкуренції у сфері страхової діяльності та підвищення 

якості страхових послуг визнати за доцільне: 

- відмовитися від монополії держави на страхову справу. При цьому виходити з 

того, що на страховому ринку СРСР в міру його формування діятимуть конкуруючі 

між собою державні, акціонерні, взаємні й кооперативні товариства та асоціації, які 

можуть проводити різноманітні види страхування; 
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- передбачити можливість участі в акціонерних та спільних страхових 

організаціях іноземного капіталу виходячи з того, що мобілізуються ними кошти 

можуть стати додатковим джерелом валютних інвестицій у народне господарство; 

- розширити сферу послуг, що надаються державними, акціонерними, 

взаємними, кооперативними та іншими недержавними страховими організаціями, 

маючи на увазі, що поряд з основною діяльністю вони можуть здійснювати окремі 

види банківських операцій шляхом розміщення акумулюються ними грошових 

ресурсів на комерційній основі, якщо це передбачено їх статутами. 

Держбанку СРСР доручалося визначити порядок, що регламентує цей вид 

діяльності [29]. 

Після припинення існування СРСР, Україна стала самостійно вирішувати всі 

питання стосовно організації страхової діяльності. 

Кабінет Міністрів України 16 жовтня 1991 року прийняв Постанову № 272 «Про 

створення Української державної страхової комерційної організації». Згідно 

Постановою на  базі  діючого  при Міністерстві  фінансів  України  Головного  

управління  державного страхування   України була створена Українська  державна  

страхова  комерційна організація (Укрдержстрах), звільнивши це Міністерство від 

функцій безпосереднього керівництва державним страхуванням. Українська 

державна   страхова   комерційна   організація   була проголошена правонаступником  

Головного  управління   державного   страхування України [30]. 

10 травня 1993 р. Кабінет Міністрів України прийняв Декрет “Про страхування”, 

який був спрямований на утворення ринку страхових послуг (дія цього Декрету не 

поширювалась на державне соціальне страхування), створення системи регулювання 

відносин у сфері страхування і посилення страхового захисту майнових інтересів 

підприємств, установ, організацій та громадян. 

У ст.1 Декрету страхування визначалося як відносини щодо захисту майнових 

інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових 

випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом  сплати ними 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій). А за ст.15 Декрету 

договором страхування визначалася письмова угода між страхувальником і 
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страховиком,  згідно  з якою страховик бере на себе  зобов'язання у разі  настання  

страхового  випадку  виплатити страхову суму   або відшкодувати завданий збиток у 

межах страхової суми страхувальнику чи  іншій  особі,  визначеній страхувальником, 

або на користь якої укладено договір страхування (надати  допомогу,  виконати  

послугу тощо),  а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у 

визначені терміни та виконувати інші умови договору. 

Декрет припинив існування Державної комерційної страхової організації, 

створивши на її базі Національну акціонерну страхову компанію “Оранта”, а її 

головним акціонером залишилась держава [31]. 

Указом Президента України від 12 листопада 1999 року № 1468/99 було 

затверджено Положення про Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю.  Так 

Положенням визначалося, що Комітет  у  справах  нагляду   за   страховою   діяльністю 

(Укрстрахнагляд)   є   центральним   органом   виконавчої   влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністерство 

фінансів України.   

Основними завданнями Укрстрахнагляду були: 

− розроблення основних напрямів розвитку страхової діяльності і 

посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні; 

− проведення заходів   щодо   забезпечення  розвитку  страхової справи та 

здійснення державного нагляду за страховою діяльністю; 

− регулювання в   межах   своїх   повноважень    взаємовідносин страховиків  зі  

страхувальниками,  а  також страхових брокерів зі 

− страхувальниками і страховиками; 

− проведення роботи   із   вдосконалення   методів   фінансової діяльності 

страховиків; 

− участь у  міжнародному співробітництві з питань страхування і посеред-

ницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні. 

Недосконалість Декрету сучасним на той час суспільним відносинам призвела 

до необхідності врегулювання страхової діяльності на законодавчому рівні [32].   
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На сьогодні основними нормативно-правовими актами в сфері страхування в 

законодавстві України є Цивільний кодекс України (присвячена глава 67, а також інші 

статті, які знаходяться в інших главах Кодексу), Господарський кодекс України та 

Закон України "Про страхування" від 07.03.1996 № 85/96-ВР, який складається з 

п’яти розділів та 46 статей та набув чинності 11 квітня 1996 р. Особливості 

податкових відносин у цій сфері врегульовані Податковим кодексом України. 

Визначальний вплив на подальший розвиток страхового права України буде 

мати  імплементація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони (надалі Угода про асоціацію). 

Так, пунктом «d» ч. 2 ст.1 Угоди про асоціацію встановлено, що цілями асоціації 

з поміж іншого є запровадження умов для посилених економічних та торговельних 

відносин, які вестимуть до поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, 

у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі, 

як це визначено у Розділі IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди, 

та підтримувати зусилля України стосовно завершення переходу до діючої ринкової 

економіки, у тому числі шляхом поступової адаптації її законодавства до acquis ЄС 

[33].   

Правова концепція «acquis» або "спільний доробок" є важливим елементом 

правової системи Європейського союзу. Правова концепція «acquis» забезпечує 

єдність та цілісність права Європейського союзу, тобто тих правових норм, що 

врегульовують політичні, економічні, соціальні відносини ЄС. Європейське право у 

вузькому сенсі, як право спільнот має свою власну природу. Воно є новим правом, 

істотно відрізняється від традиційного міжнародного права. Той факт, що 

співтовариства зі своїм правом входять до Європейського союзу, служать його 

головною опорою, не змінюють суті справи, адже юридичне регулювання, яке 

доповнює в рамках Європейського союзу право спільнот, це право іншого характеру 

за своєю природою не що інше, як міжнародне право [34, с. 19]. 

  Особливий внесок у розкриття поняття права Європейського Союзу вніс Суд 

Європейського співтовариства (далі Суд ЄС), який при винесенні рішень по 
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конкретним справам сформулював принципи і основи правової системи ЄС. Так, в 

рішенні по справі Коста проти ЕНЕЛ (Costa v. ENEL) Суд ЄС встановив, що на 

відміну від звичайних міжнародних договорів, Договір про заснування ЄЕС створив 

особливий правовий порядок, інтегрований в систему права держав-членів, з 

моменту його вступу в силу і має обов'язкову силу для їх судових органів ... 

Засновуючи Спільноту, необмежену в часі, наділену власними інститутами, статусом 

юридичної особи, право- і дієздатністю, міжнародною правосуб'єктністю і до того ж 

реальною владою, що виникає з обмеженої юрисдикції та передачі державних 

повноважень Співтовариства, ці держави обмежили, хоча і в деяких особливих 

областях і сферах, свої суверенні права і створили, таким чином, масив норм, 

застосовних до громадян та юридичним особам цих країн і до самих державам" [35]. 

Основними етапами створення Європейського страхового ринку стали 

директиви по страхуванню, що втілюють свободи, прийняті Римським договором. 

Прийняті директиви поступово дозволили страховим компаніям держав-членів 

працювати без дискримінації, а страхувальникам застрахуватися в страховій компанії 

за власним вибором, незалежно від того в якій державі вона розташована. Відтепер 

італійський страхувальник може укласти договір страхування в Люксембурзі, а 

британський може застрахувати підприємство в Греції. При цьому вони не повинні 

там жити чи мати представництво. Однак кожна держава-член зберігала своє 

законодавство, включаючи право укладення договору страхування, свою податкову 

політику і свою контролюючу адміністрацію [36, с. 64]. 

Згідно нормативних актів ЄС можна привести класифікацію видів страхування 

ЄС, що не дуже буде відрізнятися від тих класифікацій, що раніше приводилися, 

наприклад у роботі В. Базилевича та К. Базилевича «Страхова справа»: 

«довгострокове страхування життя, яке включає страхування життя і ануїтети; 

страхування до весілля і народження, пайове страхування, тощо; види страхування 

інші, ніж страхування життя, зокрема, страхування від нещасного випадку, 

страхування від хвороб, тощо; страхування загальної відповідальності, страхування 

інтелектуальної власності, тощо» [37]. 
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Діючі на сьогодні в Європейському Союзі Директиви по страхуванню третього 

покоління, а саме директива по страхуванню іншому, ніж страхування життя № 

92\49\ЄЕС і директива по страхуванню життя № 92\96\ЄЕС зіграли вирішальну роль 

в реалізації принципів свободи організації і свободи надання послуг, передбачених 

Римським договором. Директиви третього покоління закріплюють те, що контроль за 

страховою компанією здійснюється відповідними компетентними органами країни - 

члена ЄС, де ця страхова компанія була спочатку заснована, при цьому, при 

здійсненні діяльності в інших державах - членах ЄС не потрібно узгоджувати умови 

страхування і \ або страхові поліси з державними органами цих країн. Тобто, 

встановлено принцип страхового нагляду з боку первинної держави установи 

страховика незалежно від того в якій країні ЄС здійснюється страхова діяльність. 

Основною метою директив зі страхування третього покоління є практична реалізація 

трьох аспектів принципу свободи надання послуг:  

–  право страхувальників вибирати будь-якого страховика, зареєстрованого в 

будь-якій державі - члені ЄС;  

–  право страховика, заснованого в одній державі - члені ЄС, укладати договори 

страхування в будь-яких інших державах - членах ЄС;  

–  вільна конкуренція між страховими компаніями на всій території ЄС [38]. 

Стаття 127 Угоди про асоціацію передбачає, що кожна Сторона докладає 

необхідних зусиль для забезпечення впровадження міжнародних стандартів 

регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг та для боротьби з ухиленням від 

сплати податків на всій її території. Такі міжнародні стандарти включають, зокрема, 

«Основні принципи ефективного банківського нагляду» Базельського комітету, 

«Основні принципи страхування» Міжнародної асоціації органів нагляду за 

страховою діяльністю, «Цілі та принципи регулювання обігу цінних паперів» 

Міжнародної організації комісій з цінних паперів, Угоду ОEСР про обмін 

інформацією з питань оподаткування», Заяву країн-членів «Групи двадцяти» про 

прозорість інформації та обмін інформацією для цілей оподаткування» та «Сорок 

рекомендацій» та «Дев’ять спеціальних рекомендацій стосовно боротьби із 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835_001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835_001
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835_001
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фінансуванням тероризму» Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF) [33]. 

Міжнародна асоціація страхових наглядів (МАСН) є організацією органів 

нагляду та регулювання страхування з понад 200 юрисдикційних територій у близько 

140 країнах, членство у якій є добровільним. Місією МАСН є сприяння ефективному 

нагляду за страховою індустрією, який узгоджується на світовому рівні, з метою 

розвитку та підтримання справедливих, безпечних та стабільних ринків страхових 

послуг, які захищали б інтереси держателів полісів та підтримували глобальну 

фінансову стабільність. 

МАСН, яка була заснована у 1994 році, є міжнародним суб’єктом 

нормотворчості, відповідальним за розробку принципів, стандартів та іншої 

документації для здійснення нагляду за сектором страхування та допомоги у їх 

впровадженні. МАСН також є платформою, де її члени можуть обмінюватись 

досвідом та поглядами на здійснення нагляду в сфері страхування та ринки страхових 

послуг. 

МАСН координує свою роботу з роботою інших впливових міжнародних 

фінансових органів та асоціацій органів нагляду або регулювання і робить 

глобальний внесок у формування фінансових систем. Зокрема, МАСН є членом Ради 

з фінансової стабільності (Financial Stability Board, FSB), членом Консультаційної 

ради зі стандартів Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 

(International Accounting Standards Board, IASB) та партнером Ініціативи "Доступ до 

страхування" (Access to Insurance Initiative, A2ii). На знак визнання сукупного 

експертного потенціалу МАСН, до неї регулярно звертаються лідери G20 та інших 

міжнародних суб’єктів нормотворчості за даними зі страхування, а також з питань, 

які стосуються регулювання та нагляду за глобальним фінансовим сектором [39]. 

Таким чином слід відзначити, що страхування як механізм забезпечення особи 

від настання несприятливих наслідків відомий людству з давних часів. Сучасний 

інститут страхування виріс із системи взаємодопомоги, який з'явився ще у 

Стародавньому світі.  Основоположником сучасних поглядів в правовій системі 

України на страхове право є В. К. Райхер, в роботах якого вперше вказана 
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багатовимірність системи страхового права. Впевнено можна стверджувати, що 

страхування як специфічний інститут суспільних відносин складається з двох 

системних категорій – це інтерес та ризик, які нерозривно пов’язані одна з одною та 

є взаємодоповнюючими. Кожна з цих категорій має самостійні ознаки, що і 

окреслюють фінансову та правову природу страхування.    

 

1.2. Категорія інтересу як фундаментальна складова страхування 

 

В. І. Серебровський вказував, що без інтересу не існує і страхування. Тому 

страховий інтерес завжди був предметом пильної уваги всіх осіб, які коли-небудь 

стикалися зі страхуванням. Це обумовлено феноменом страхового інтересу, його 

походженням і значенням для страхових правовідносин. Про те, що цьому питанню 

приділяється значна увага, свідчать тривалі дискусії з питання поняття страхового 

інтересу, його місця і ролі у страховій справі та у страховому праві [40, с. 366]   

Сьогодні про актуальність дослідження страхового інтересу свідчать наукові та 

практичні  дискусії, відкритість питання про його роль та місце у страхуванні, а 

також існуюча судова практика. У сучасній науці прийнято виділяти кілька суттєвих 

ознак, що становлять інтерес як термін, що вживається в широкому сенсі і визначає 

інтерес як причину діяльності суб'єктів, спрямованої на задоволення певних 

соціальних потреб, що лежить в основі безпосередніх спонукань, мотивів, ідей тощо 

[3, с. 252]. 

Зазвичай, категорія інтересу описується об'єктивними і суб'єктивними 

ознаками. 

Прихильники об'єктивного інтересу у своїй концепції не заперечують наявність 

суб'єктивного інтересу, вони лише обумовлюють його об'єктивним інтересом. Для 

прихильників об'єктивного інтересу основоположним початком для виникнення 

категорії інтересу є наявність зовнішнього середовища - об'єкта уваги суб'єктів. 

Насправді зовнішнє середовище впливає на свідомість людей, а в подальшому 

втілюється в певну волю для реалізації тих чи інших потреб. Відповідно, відсутність 
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зовнішнього середовища не породжує і не може викликати суб'єктивний інтерес, 

оскільки відсутній об'єкт уваги. 

Прихильники теорії суб'єктивного інтересу дотримуються  точки зору, що 

категорія інтересу є виключно суб'єктивною, виникає тільки у свідомості людей і 

реалізується по їх волі. До представників цієї теорії належать Ю. С. Гамбаров,               

Е. В. Пасік, В. І. Синайський, які вважали, що категорія інтересу є наслідком 

сприйняття предметів і об'єктів матеріального світу за допомогою розумового 

процесу індивідуума через усвідомлення потреби цих предметів. Тому прихильники 

теорії суб'єктивного інтересу, на відміну від своїх опонентів, в першу чергу 

висувають значимість суб'єктивного інтересу, а в другу - зовнішні обставини, в тому 

числі суспільні відносини, регульовані певним правопорядком, що сприяють 

реалізації суб'єктивного інтересу. Іншими словами, суб'єктивний інтерес первинний, 

а суспільні відносини, регульовані нормами права, вторинні. Всяке суб'єктивне право 

захищене об'єктивним правопорядком, передбачає, вже в силу свого поняття, будь-

якого носія, або суб'єкта. І цим носієм, або суб'єктом, при скільки-небудь 

розвиненому стані права не може бути ніхто, крім людської особистості: вона одна 

має інтереси і волю, які захищаються правом [41, с. 456]. 

Ми можемо погодитися з цими поглядами, оскільки все ж таки інтерес - це 

психічний свідомо-вольовий стан людини як суб'єкта соціума, який підлягає 

реалізації, захисту, відстоюванню через певні вольові дії такого суб'єкта. Тобто 

інтерес - це те, що завжди належить суб’єкту перебуваючи у свідомості людини, яка 

своєю волею реалізовує – матеріалізує цей інтерес. 

Є. В. Пассек вважав, що в основі категорії інтересу лежить елемент суто 

суб'єктивний. Значення, яке надається особою володінню чим би то не було, 

залежить, строго кажучи, у кожному випадку виключно від індивідуальних смаків і 

схильностей особи, так як володіння будь-яким благом (як матеріальним, так і 

абстрактним) цінується кожним остільки, оскільки це останнє задовольняє 

суб'єктивним потребам власника. Природним мірилом цінності є суб'єктивне почуття 

задоволеності [42, с. 51]. 
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 Насправді для категорії інтересу ознака суб'єктивності має вирішальне 

значення, так як носієм інтересу і його споживачем може бути лише певна особа, 

тобто суб'єкт. Однак реалізувати свій суб'єктивний інтерес особистість зможе, лише 

володіючи можливістю і правом на цю реалізацію. При цьому, суб'єктивний інтерес 

повинен поєднуватися з загальними інтересами суспільства, які можна назвати 

об'єктивним інтересом. 

О. С. Іоффе вважав, що особисті інтереси, до задоволення яких призводить 

реалізація суб'єктивних прав, перебувають у гармонійному поєднанні і єдності з 

суспільними інтересами і отримують юридичний захист лише тоді, коли збігаються 

з інтересами держави або не суперечать їм [43, с. 351]. 

 Суспільні інтереси, про які згадав О. С. Іоффе, в даному випадку підлягають 

розгляду як певний об'єктивний інтерес, без урахування якого неможливо 

реалізувати суб'єктивний інтерес. Ці два інтереси вимагають лише розумного і 

гармонійного поєднання, окресленого правовими рамками. 

Викладена обставина цілком доречно доповнена думками В. П. Грибанова, який 

вважав, що розуміння інтересу як відомого поєднання об'єктивного та суб'єктивного 

моментів має важливе практичне значення. Бо інтерес може бути правильно 

зрозумілим лише в зв'язку з з'ясуванням характеру взаємозв'язку поведінки людей, 

груп, класів або всього суспільства з матеріальними умовами їх існування та іншими 

факторами суспільного життя [3, с. 255]. 

Слід зазначити, що інтерес як продукт людської свідомості є системною 

категорією, для якої характерним є певний алгоритм, а саме: є певний момент у часі 

коли інтерес виникає, надалі особа передусім шукає правове підґрунтя для 

окреслення суб’єктивного права на інтерес і тільки після цього інтерес 

реалізовується.  

Так, моментом виникнення інтересу слід вважати час коли особа осмислила 

наявність в неї певну потребу. 

 Правовим підґрунтям суб’єктивного права на інтерес передусім виступають 

встановлені правопорядком дозволені дії, які особа може реалізувати для реалізації 

інтересу. В цій площині доречно обмовитися, що правовим підґрунтям може 
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слугувати не тільки межі дозволені правопорядком, але і загальне усвідомлення та 

осмислення такого явище як право. З нашої точки зору, яскравим прикладом цього 

може слугувати діяльність енциклопедистів XVIII ст., які через радикалізацію  

концепції природнього права і заклали ідеологічне підґрунтя Великої Французької 

революції.     

Безумовно, що за загальним правилом процес реалізації інтересу є певною 

сукупністю правових норм, використовуючи які суб’єкт реалізує свій інтерес. 

Формою реалізації інтересу є перебування  особи у правовідносинах [3, с. 256]. 

 Однак, не можемо не зазначити, що інтерес може реалізовуватися і через 

протиправну поведінку, порушуючи суспільний правопорядок, але це виходить за 

рамки дисертаційного дослідження.  

 Слід зазначити, що категорія інтересу, яка застосовується у цивільно-правових 

відносинах, отримала певну законодавчу регламентацію в нормах цивільного 

законодавства, в тому числі в положеннях ЦК України. Оскільки ЦК України є 

основним цивільним законом, доцільно розглянути правовий режим категорії 

інтересу з урахуванням його основних положень. При цьому необхідно також 

відзначити, що правова регламентація категорії інтересу є однією з ознак об'єктивної 

сторони даної категорії. 

І. В. Венедиктова описуючи форму змісту охоронюваного законом інтересу 

зазначає, що така форма повинна включати наявність усвідомленої суб’єктом 

необхідності, наявність законної (легітимної) охорони інтересу, яка відображається в 

певній юридичній нормі та включає усвідомлені дії носія стосовно отримання 

певного матеріального (нематеріального) блага або зміни правового статусу, що 

перетворюються у відповідний інтерес, якому нормою права надано законну 

(легітимну) охорону [44, с. 37-38]. 

Існування інтересу без його реалізації або захисту в правовому полі не має сенсу. 

Способи реалізації приватного інтересу суб’єкт обирає самостійно, керуючись лише 

фактором законності інтересу та способом його реалізації, оскільки незаконний 

інтерес або незаконний спосіб його реалізації заперечують можливість правової 

охорони. Успіх у реалізації приватного охоронюваного законом інтересу 
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підкріплюється відповідністю закону і наявністю відповідної юридичної норми в 

механізмі правового регулювання. 

Охоронюваний законом інтерес в цивільному праві слід розуміти як усвідомлене 

суб'єктом право вимоги отримати певну матеріальне (нематеріальне) благо або 

змінити свій правовий статус, що спонукає суб'єктів права здійснювати конкретні дії 

або, навпаки, утримуватися від них, що знаходиться в правовому полі, забезпечене в 

реалізації підтримкою держави, що реалізується у формі дозволу, яке представлено в 

конкретних правовідносинах [45, с. 59]. 

Для реалізації суб'єктивного інтересу, тобто задоволення конкретної майнової 

або немайнової потреби суб'єкт повинен виявити свою волю до такого інтересу через 

активні дії. Зокрема, йому належить вступити в певні цивільно-правові відносини. 

Таким чином, у цивільно-правових відносинах категорія інтересу є базисною 

основою для реалізації учасниками цих відносин своїх суб'єктивних цивільних прав. 

Особливе значення категорія інтересу набула у страховій галузі цивільного 

права. В даній галузі інтерес розглядається одночасно в двох значеннях: в першому - 

як майновий інтерес, а у другому значенні категорія інтересу розглядається як 

суб'єктивна категорія у поєднанні з об'єктивним правом. Тому категорія інтересу, з 

урахуванням сукупності зазначених ознак, у доктрині страхового права отримала 

самостійне значення і іменується як страховий інтерес. До тих пір, поки суб'єкт не 

висловить свою волю і не вчинить певні дії шляхом укладання необхідного цивільно-

правового договору, в тому числі договору страхування, інтерес залишається 

об'єктивним. Але як тільки суб'єкт проявляє волевиявлення до тієї або іншої потреби 

по відношенню до певного майна чи іншого майнового інтересу, укладаючи певний 

цивільно-правовий договір, об'єктивний інтерес, який був об'єктом уваги суб'єкта, 

припиняє своє існування і стає суб'єктивним майновим інтересом, що належить 

певній особі [3, с. 279]. 

Словосполучення "страховий інтерес", на жаль, не отримало законодавчої 

регламентації у чинному законодавстві України. Страховий інтерес присутній тільки 

в тому випадку, якщо існує реальна можливість заподіяння шкоди (збитку), і тільки 

щодо такого інтересу може бути наданий страховий захист [46, с. 135]. 
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Метою реалізації будь-якої страхової угоди є задоволення потреб у грошових 

коштах осіб, зацікавлених у страхуванні, які необхідні їм для різних цілей, в тому 

числі для забезпечення безбідної старості, на лікування, тощо. Всі зазначені витрати 

так чи інакше пов'язані з зацікавленістю осіб в наявності реальної можливості 

здійснення цих витрат незалежно від виду страхування, бо різновид страхування 

(мається на увазі майновий чи особистий) є лише правовим механізмом задоволення 

інтересу. Інтерес у даному випадку виконує в деякому роді роль локомотива, що веде 

за собою страхову угоду. Але як тільки інтерес відпадає, локомотив зупиняється, 

страхова угода припиняє рух і, відповідно, подальше існування. Тут вже не має 

значення, який вид страхування передбачався, якщо джерело його руху (інтерес) 

перестав існувати. Тому інтерес - це зміст будь-якої страхової угоди, а різновид 

страхування є способом реалізації інтересу. Що стосується загальних майнових 

інтересів, передбачається сукупність суб'єктивних майнових інтересів незалежно від 

виду потреб. Спеціальна потреба це конкретна цільова потреба в страховому захисті, 

у тому числі потреба в особистому страхуванні, що виявляється у формі 

зацікавленості в грошових засобах. Тут майновий характер інтересу виражає 

матеріальні потреби страхувальника в певному рівні свого існування. Ці потреби 

будуть задовольнятися за допомогою виплати йому коштів у вигляді страхової суми, 

де така виплата покликана забезпечити майнове становище страхувальника 

(застрахованої особи) на певному рівні [4, с. 138]. 

На сьогодні поняття об'єкта страхування чинне законодавство України не 

містить. Згадується лише в ст. 5 Закону України «Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». 

Встановлюючи в деякому роді тотожність між поняттям об'єкта страхування і 

майновим інтересом, законодавець спрощує процедуру застосування в страховій 

практиці категорії інтересу. Проте дане ототожнення піддається деякому сумніву, 

оскільки законодавець в якості об'єкта страхування розглядає не тільки майновий 

інтерес, але і певне майно. Так, ст. 980 ЦК України визначає, що предметом договору 

страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з: 
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1) життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); 

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове 

страхування); 

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування 

відповідальності) [47]. 

Однак поєднуючи зазначену правову норму із ст. 6 Закону України «Про 

страхування», в якій зазначаються види добровільного страхування законодавець 

пропонує альтернативний варіант, а саме зазначає безпосередньо як майно так і  

майновий інтерес. 

Існуюча страхова доктрина, а також страхове цивільне законодавство 

дозволяють зробити висновок про те, що об'єктом майнового страхування є все ж не 

майно, а майновий інтерес. Передумовою для даного судження стали наступні 

обставини. 

В ст. 16 Закону України «Про страхування» договір страхування визнається 

письмовою угодою між страхувальником і страховиком,  згідно  з якою страховик 

бере на себе зобов'язання у разі  настання  страхового  випадку  здійснити  страхову   

виплату страхувальнику або іншій особі,  визначеній у договорі страхування 

страхувальником,  на користь  якої  укладено  договір  страхування (подати   

допомогу,   виконати   послугу  тощо),  а  страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі у визначені  строки  та виконувати   інші   умови  договору [1]. 

За ч.1 ст. 982 ЦК України істотними умовами договору страхування є предмет 

договору страхування, страховий випадок, розмір грошової суми, в межах якої 

страховик зобов'язаний провести виплату у разі настання страхового випадку 

(страхова сума), розмір страхового платежу і строки його сплати, строк договору та 

інші умови, визначені актами цивільного законодавства [47]. 

Тому вбачаємо, що майно або майновий інтерес ніяк не може розглядатись як 

предмет договору страхування. Майно, швидше за все, є предметом страхування, а 

не предметом договору страхування. 
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Але якщо майно цілком може бути визнано в якості предмета страхування, так 

оскільки воно матеріально, то майновий інтерес складно сприйняти як такий, бо 

інтерес - це продукт свідомості, а не предмет матерії. Саме тому для позначення 

поняття майнового інтересу в цивільно-правовому сенсі законодавець запропонував 

застосовувати таку категорію, як об'єкт страхування, зокрема у ст.ст. 989, 991, 998 ЦК 

України, яку можна використовувати в якості синоніму страхування предмета або 

предмета договору страхування. 

Більш детально про предмет та об’єкт страхування буде вказано у р.2 

дисертаційного дослідження.  

Г. Ф. Шершеневич, наприклад вказував, що майно, яке підлягає страхуванню, 

розглядається не як об'єкт страхування, а в якості предмета страхування. Так, 

зокрема, цей автор зазначав, що у договорі повинен бути точно позначений предмет 

страхування. Застрахованим є майно, що перебуває під загрозою збитків внаслідок 

загибелі чи пошкодження речей, які належать страхувальнику, або за які він 

відповідає, або, нарешті, внаслідок невиконання боржником. Річ або право вимоги, 

через які може зазнати збитків майно, і становить предмет страхування. Договір не 

може вважатися досконалим, поки не відбулася угода щодо предмета, за загибель чи 

ушкодження якого страховик зобов'язується сплачувати [48, с. 343]. 

Точки зору Г. Ф. Шершеневича дотримувався В. К. Райхер, котрий вважав, що 

предмет страхування зводиться не до ставлення можливості настання збитку, і не до 

абстрактного майнового блага, а до конкретної речі. 

Для В. К. Райхера майно (річ) є головним елементом договору страхування 

майна [11, с. 205]. 

В. І. Серебровський, будучи прихильником іншої точки зору, навпаки, 

стверджував, що не майно, а інтерес є предметом страхування. При цьому він 

зазначав, що, коли страховик укладає зі страхувальником договір, він не приймає на 

себе зобов'язання відновити ту чи іншу річ, постраждалу від настання страхового 

випадку. Він приймає на себе зобов'язання відшкодувати збитки, які будуть завдані 

майну страхувальника [40, с. 367]. 
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Звідси випливає, що страхується не та чи інша матеріальна річ, а все те, з чим у 

страхувальника пов'язаний певний інтерес. Іншими словами, предметом страхування 

є інтерес страхувальника в збереженні недоторканності та цілості певного активу 

(речі, майнового права, репутації, життя тощо). 

Звичайно, В. І. Серебровський правий у тому, що метою страхування є не 

відновлення тієї чи іншої речі, а відшкодування збитків, які зазнав страхувальник 

грошовими коштами, бо економічна основа страхової діяльності - формування і 

подальший перерозподіл між страхувальниками сформованого грошового фонду, а 

не послуга щодо здійснення ремонтно-відновлювальних робіт втраченого або 

пошкодженого майна (речі). 

В. Р. Ідельсон вважав, що крім страхування сукупності всього застрахованого 

майна страхувальників об'єднує ще одне загальне і єдине для всіх страхувальників 

поняття - інтерес. Так ось, саме ця категорія, що може бути оцінена в грошовому 

еквіваленті, втілює на практиці принцип формування страховиком страхового фонду 

для задоволення інтересів страхувальників. Будучи прихильником поглядів                    

В. Р. Ідельсона про пріоритет страхового інтересу перед майном, В. А. Рахмилович 

вважає страховий інтерес предметом, а не об'єктом страхування, вважаючи об'єктом 

страхових правовідносин змістом страхового зобов'язання [3, с. 273]. 

К. А. Граве і Л. А. Лунц зазначали, що страховий інтерес не є ні предметом 

страхової охорони, ні предметом страхових правовідносин, а є лише однією з 

необхідних передумов виникнення та існування цього правовідношення, тобто 

юридичний факт, від наявності якого залежать виникнення і подальше існування 

страхового правовідношення [49, с. 49]. 

За ч.1 ст. 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна 

сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну 

дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 

утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов’язання), а кредитор має право 

вимагати від боржника виконання його обов'язку [47]. 

Беручи за основу викладене вище, а також положення норм страхового 

законодавства і доктринальні висновки, а також норму ч.1 ст. 980 ЦК України можна 
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зазначати, що об’єктом майнового страхування є майнові інтереси уповноваженої 

особи, викликані потребою відшкодування випадкових збитків, що зазнало 

застраховане майно або іншій майновий інтерес, який в розумінні ст.1 протоколу 1 

до Конвенції та прецедентної практики ЄСПЛ без сумніву входить у  використаний 

у ст.1 протоколу 1 до Конвенції термін «майно». В цілому,  як справедливо зауважує 

С. В. Михайлов, слід розглядати як ставлення суб'єкта до оточуючих його умов. Бо 

ці умови завжди вказують на свого носія - суб'єкта страхових правовідносин. Адже 

страхується не сам по собі інтерес, а інтерес певної особи. Страховий інтерес є 

суб'єктивним в сенсі неможливості отримання страхового відшкодування особами, 

які не мають страхового титулу (юридичного інтересу), тобто особами, які не є 

суб'єктами страхового правовідношення [50, с. 14]. 

Особливе значення суб'єктивна ознака страхового інтересу набуває тоді, коли 

необхідно визначити наявність або відсутність страхового інтересу у конкретного 

суб'єкта - особи, на користь якої укладається договір страхування. В цьому випадку 

достатньо виявити наявність у даної особи правового зв'язку з предметом 

страхування або з іншими майновими інтересами, оскільки ст. 3 Закону України «Про 

страхування» прямо передбачає, що страхувальники мають   право    при    укладанні    

договорів страхування інших, ніж договори особистого страхування, призначати 

фізичних  осіб  або  юридичних  осіб (вигодонабувачів), які можуть  зазнати  збитків  

у  результаті  настання  страхового випадку, для отримання  страхового  

відшкодування,  а  також  замінювати  їх до настання  страхового  випадку,  якщо 

інше не передбачено договором страхування [1]. 

Як бачимо, дана норма закону абсолютно точно встановлює, що майно може 

бути застраховане на користь особи, тобто певного суб'єкта права, який повинен 

володіти страховим інтересом. 

Юридичний зв'язок особи з предметом страхування свідчить про те, що ця особа 

має певне відношення до цього предмету, що засноване на майновому інтересі. 

Таким чином, юридичне ставлення особи до предмета страхування становить, 

по суті, другу ознаку страхового інтересу, за допомогою якої підтверджується 

підстава виникнення у особи страхового інтересу. Дане відношення можна назвати 
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також правовим ставленням особи до предмету страхування, заснованим на законі, 

іншому правовому акті або договорі. 

К. П. Побєдоносцев беручи за основу один із зазначених юридичних фактів, 

зауважив, що майно можна визнати майном тієї особи, якій воно належить, хто їм 

зацікавлений, і саме в цьому полягає одна з головних властивостей договору, що в 

ньому дія особи отримує визначеність [51]. 

Але стосовно до договору страхування важливе значення набуває характер 

ставлення особи до майна або іншого майнового інтересу, а саме, яка зацікавленість 

пов'язує особу з майном або в чому проявляється майновий інтерес суб'єкта до майна 

або іншого майнового блага і чим це обґрунтовується. 

Слід також зазначити, що для страхового інтересу важливе значення має 

структура, тобто внутрішній зміст юридичного зв'язку особи з майном або іншим 

майновим благом, яка визначається сукупністю прав і обов'язків по відношенню до 

предмету договору страхування. Правову основу цих відносин складає речове право, 

засноване на законі чи іншому правовому акті, а також на договорі. 

П. П. Цитович в свій час зазначав, що стосовно до страхування майна слід 

звернути увагу на те, що договір страхування не попереджає загибель або 

пошкодження майна, а передбачає відшкодування збитку для особи, бо переносить 

збиток на іншого - страховика; страхується, отже, не майно, страхується особа від 

можливих збитків.  З цього приводу, Г. Ф. Шершеневич зазначав, що страхування має 

на увазі відшкодувати збитки, які можуть бути заподіяні майну, що розуміється не в 

сенсі речі як матеріального предмета, а в сенсі сукупності прав та обов'язків, 

пов'язаних з особою [3, с. 281]. 

Н. С. Кузнєцова зазначала, що саме цивільне право дозволяє як окремій особі, 

так і будь-яким об’єднанням осіб реалізувати ініціативу, спрямовану на реалізацію 

передусім і головним чином приватного інтересу [52, с. 24]. 

О. В. Гуров, досліджуючи категорію страхового інтересу в цивільному праві 

зазначає, наступне:   

- страховий інтерес не входить у зміст суб'єктивних прав страхувальника 

(вигодонабувача). Він являє собою законний інтерес, що реалізується за допомогою 
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здійснення страхувальником, вигодонабувачем регулятивного суб'єктивного права у 

страховому зобов'язанні. 

- об'єктом страхового інтересу є можливі дії страховика у виплаті страхового 

відшкодування. Лише за допомогою цих дій може бути досягнута мета страхового 

інтересу - зняття страху за збитки (у майновому страхуванні), а також забезпечення 

можливих втрат, що виникають у зв'язку зі зміною стану здоров'я людини, 

пом'якшення можливих матеріальних наслідків від різного роду подій для осіб, 

зацікавлених в житті застрахованої особи (в особистому страхуванні). 

- у майновому страхуванні відшкодування страхувальнику збитків при настанні 

страхового випадку слід розглядати як мету, для досягнення якої страхувальник бере 

участь у страховому зобов'язанні. Існування такої мети необхідно для виникнення у 

страхувальника страхового інтересу. 

- необхідно проводити розходження між страховим інтересом і юридичним 

фактом. Визнання страхового інтересу юридичним фактом неможливо на увазі 

невідповідності суті страхового інтересу прийнятим у правовій науці розуміння 

юридичного факту, а також через відсутність законодавчих положень, які надають 

страхового інтересу значення юридичного факту [53, с. 105]. 

В цілому на теперішній час у науці цивільного права не має єдності в розумінні 

категорії «страховий інтерес». Тому відсутність єдиного підходу до розуміння 

страхового інтересу на сучасному етапі розвитку інституту страхування є 

проблемою, яка позбавляє цей інститут необхідної теоретичної цілісності, однак 

здебільшого сучасні дослідники страхового право все ж таки виходять з того, що 

категорія інтересу є базовою складовою страхування як суспільно-правового 

інституту. 

Однак, можна запропонувати наступне визначення страхового інтересу: 

страховим інтересом є специфічний вид цивільного інтересу, що окреслює потребу 

особи у посиленні охорони належного їй предмету та пов’язаних з ним 

правомочностей, яка визначається сукупністю зовнішніх умов буття такої особи та 

виражається через її вольову, осмислену дію, яка спрямовується на задоволення такої 

потреби шляхом укладання відповідного договору страхування. 
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Отже, в загальному розумінні інтерес - це психічний свідомо-вольовий стан 

людини як суб'єкта соціума, який підлягає реалізації, захисту, відстоюванню через 

певні вольові дії такого суб'єкта. Тобто інтерес - це те, що завжди належить суб’єкту 

перебуваючи у свідомості людини, яка своєю волею реалізовує – матеріалізує цей 

інтерес. Страховий інтерес є специфічним різновидом цивільного інтересу, який 

притаманний будь-якій особі і виникає з потреби убезпечити певну належну такій 

особі цінність. Страховий інтерес можна визначити як специфічний вид цивільного 

інтересу, що окреслює потребу особи у посиленні охорони належного їй предмету та 

пов’язаних з ним правомочностей, яка визначається сукупністю зовнішніх умов 

буття такої особи та виражається через її вольову, осмислену дію, яка спрямовується 

на задоволення такої потреби шляхом укладання відповідного договору страхування. 

З огляду на наведене пропонується доповнити ст. 177 ЦК України новою 

частиною другою в наступній редакції: “Особливим об’єктом цивільних прав є 

страхові інтереси осіб щодо об’єктів цивільних прав зазначених у ч.1 цієї статті”. 

 

1.3. Страховий ризик та його значення в процесі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності 

 

Доповнюючи вираз В. І. Серебровського про взаємозв’язок інтересу та 

страхування зазначимо, що не було б у особи інтересу забезпечити певну цінність, 

якщо б не існувало вірогідного ризику настання негативних подій, а тому не існувало 

б і страхування. Тому вважаємо за необхідне окремо зупинитися на такій категорії як 

ризик. 

Термін «ризик» походить від грецьких слів ridsikon, ridsa – скеля. В італійській 

мові risiko - небезпека, загроза; riscare - лавірувати між скель. У французькому risdoe 

- загроза, ризикувати (буквально об'їжджати скелю). У «Оксфордському словнику 

англійської мови» відзначено, що поняття «ризик» стосовно комерції з'явилося в 

Італії на самому початку XVII ст., потім мігрувало до Франції і 1661 р зафіксовано в 

письмових джерелах Англії. Вперше це поняття як функціональна характеристика 

підприємництва було використано в XVII в. французьким економістом                                       
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Р. Кантильоном. Він розглядав підприємця як фігуру, що приймає рішення і 

задовольняє свої інтереси в умовах невизначеності. У XIX ст. категорія «ризик» 

використовувалася в основному в юриспруденції як правове поняття. З 20-х рр. XX 

ст. дана категорія широко почала використовуватися в країнах Заходу стосовно і до 

господарської сфери [54, с. 5]. 

В економічній науці ризик розуміється як специфіка виробничих відносин, в 

яких є можливість майнових втрат. Така можливість підлягає врахуванню при 

прийнятті рішень підприємцями виходячи з їх бачення ситуації, розрахунків і 

поставлених цілей. Розуміння ризику за економікою зводиться до дилеми в рамках 

якої чи піде підприємець на ризик , чи ні і, який саме варіант поведінки вибере в 

умовах невизначеності, залежить тільки від нього. У цьому полягає його економічна 

свобода і ризик, який є основою підприємницької діяльності. Банкір, що втратив 

здатність ризикувати, зазначає Лео Шустер, банкіром більше бути не може [55, с. 11]. 

Л. Г. Єфімова зазначає, що підприємець, будучи професійним учасником ринку, 

має можливість закласти в ціну товару певну премію за ризик, тим самим 

забезпечити собі створення «страхового фонду» з огляду на що пред'являються йому 

підвищені вимоги на дбайливість і обачність. Стосовно питання, на кого покладати 

збитки, західні автори приходять до висновку, що «... законодавство повинно в першу 

чергу покладати обов'язок нести збитки на особу, у якої більше можливостей їх 

запобігти» [56, с. 30]. 

Відомо, що цивільне право регулює майнові відносини в їх непорушному стані. 

Відповідно, норми, що регулюють цивільно-правові відносини, повинні йти в ногу з 

економічними законами. Зрозуміло, що закон в певних умовах, може коригувати той 

чи інший економічний процес в залежності від економічної політики в державі, але 

це аж ніяк не применшує того, що для створення стійкого економічного обороту 

цивільно-правові норми повинні обирати ту альтернативу регулювання, яка в 

найменшій мірі ставить під загрозу зрив економічних відносин. Більш того, 

цивільно-правовим нормам під силу підтримка таких відносин, стимулювання їх 

безпеки, внесення визначеності в ці відносини. Саме тому, ризик в цивільному праві 

є за своєю суттю відображенням невизначеності економічних відносин, в цивільному 
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праві отримує своє переломлення в формі законної визначеності, яка наперед 

попереджає учасників відносин про можливий негативний сценарій їх розвитку і 

найбільш безболісний вихід із такого стану [55, с. 28]. 

Важливість визначення категорії ризику для правової науки та поєднання її у 

правових конструкціях неодноразово підкреслювали такі вчені як М. М. Агарков,                   

О. В. Дзера,   О. О. Красавчиков, В. І. Серебровський, В. А. Ойгензихт,                                             

Я. М. Магазінер, Н. С. Кузнєцова, Є. О. Харитонов та ін. Не зважаючи на існуючу 

невизначеність цієї категорії, відсутність підходу до її тлумачення, категорія ризику 

використовується як в теорії права так і в правових нормах, наприклад, як ст. 323 ЦК 

України «Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна», ст. 668 

ЦК України «Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження 

товару» або у визначенні підприємництва як виду господарської діяльності, що 

наведено у ст. 42 Господарського кодексу України (надалі ГК України), а саме 

підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик 

господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання 

(підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та 

одержання прибутку. 

З цього приводу, О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербина та ін. зазначали, 

що ризиковість підприємницької діяльності виявляється в імовірному характері 

прибутку. Підприємництво здійснюється з метою отримання прибутку, проте не 

завжди ця мета може бути досягнута. У таких випадках підприємець самостійно несе 

всі ризики, пов’язані з негативними майновими наслідками його діяльності [57,                    

с. 85]. 

Правовий аспект категорії ризику виокремлював А. Г. Зейнц, а саме через 

поняття обтяження однієї із сторін договірного зобов'язання господарсько-

невигідними наслідками у разі зміни обставин, які існували при укладенні договору 

він описував договірним ризиком [58, с. 42]. 

За визначенням А. Г. Мартиросяна цивільно-правовий ризик це категорія, яка 

пояснює учасникам можливі майнові невигідні наслідки, як це обумовлено законом. 

Ризик являє для суб'єктів цивільного права інтерес, тому що його наслідки 
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загрожують збитками. Збитки, як зазначалося вище, зачіпають інтереси не тільки 

особи, яке зазнає їх (приватні інтереси), а й інтереси публічні в силу органічного 

зв'язку приватного і публічного в цивільному праві. Одночасно з цим збитки, якщо 

вони заподіяні однією особою іншій, підлягають відшкодуванню, оскільки 

заподіяними збитками порушуються майнові права особи, якій вони заподіяні [55,                

с. 62]. 

В цілому, погляди вчених на категорію юридичного ризику можна згрупувати у 

три концепції, які розвиваються у правовій науці з минулого століття і доповнюються 

новими поглядами сучасних вчених. 

Такі вчені як, В. А. Ойгензихт, С. М. Братусь, Ф. Г. Нінідзе, О. О. Красавчиков, 

В. О. Копилов, Р. Б. Сабодаш, Н. С. Кузнєцова розробляли концепцію суб’єктивного 

ризику. Ця концепція описана у поглядах В. А. Ойгензихта, який визначав, що ризик 

існує паралельно з виною, але може існувати і разом з нею: як психічне ставлення 

суб'єкта до результату власних дій чи дій інших людей, а також до результату 

об'єктивно випадкових чи випадково неможливих дій, які виражаються в 

усвідомленому припущенні негативних майнових наслідків [59, с. 77-78]. 

На сучасному етапі ця концепція отримала розвиток у поглядах                                            

Н. С.  Кузнєцової, яка, зазначає, що ризик полягає у технічному регулюванні, однак 

не зводиться до одного із елементів волі, оскільки центральним у цьому процесі 

регулювання є вибір. Особливість полягає у тому, що виключається абсолютна 

визначеність, тобто впевненість у позитивному результаті, зусилля спрямовуються 

на досягнення позитивного результату. Але специфічним для вольового процесу при 

ризику є вибір і прийняття рішення з урахуванням наявності ризикованих 

альтернатив: можливої невдачі, негативних, небажаних наслідків; лише імовірність 

досягнення необхідного результату, причому невизначеність не зупиняє 

регулятивний процес [60, с. 120]. 

Іншою концепцією, що об’єднує погляди таких вчених як М. С. Малеїн,                        

Д. Ф. Кастрюлін, А. О. Собчак, Д. А. Архіпов та ін. є концепція об’єктивного ризику. 
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Так, Д. А. Архіпов заперечуючи суб'єктивну складову в ризику, вважає 

помилковим виділення суб'єктивної природи ризику в аспекті правового 

дослідження [61]. 

Надаючи визначення категорії ризику А. О. Собчак зазначає, що ризик це завжди 

небезпека настання несприятливих наслідків (майнового чи особистого немайнового 

характеру), відносно яких невідомо, настануть вони чи ні [62, с. 55]. 

В цілому, концепція об'єктивного ризику полягає у тому, що ризиком визнається 

об'єктивна і невідворотна небезпека у вигляді нормативно закріпленої ймовірності 

настання певних негативних наслідків і заподіяння шкоди благам та інтересам. Ризик 

існує незалежно від волі особи та психічного ставлення її до можливого настання 

несприятливих наслідків, до своїх дій чи дій інших осіб. 

Новою, третьою концепцією виступає концепція двоаспектного ризику, яка, хоча 

і є компромісним варіантом двох попередніх концепцій, але на думку автора є все ж 

таки більш обґрунтованою з точки зору практичної діяльності суб’єктів та 

правозастосування. Основними представників даної концепції є Є. О. Харитонов,                 

М. Ф. Озріх, А. П. Апьгін. В рамках цієї концепції ризик розглядається як категорія 

пов'язана із вибором альтернативи, розрахунком ймовірності зробленого вибору - в 

цьому проявляється його суб'єктивна сторона. Разом з тим ризик розглядається і як 

об'єктивна категорія оскільки він може породжуватися і такими процесами, які не 

залежать від волі особи і мають зовнішній щодо її діяльності характер. 

Так, Є. О. Харитонов зазначає, що введення В. А. Ойгензіхтом диференціації 

ризику на "активний" і "пасивний" є фактичним визнанням неприпустимості 

розуміння ризику лише в одному аспекті. При цьому він вважає, що "пасивний" 

ризик - це вже ризик об'єктивний, який знаходиться в одній площині з 

відповідальністю. У зв'язку з цим В. А. Ойгензіхт звертає увагу на те, що безумовна 

істотна відмінність "пасивного" ризику від "активного" багато в чому наближає його 

до об'єктивного розуміння ризику. Крім того, цей ризик не є підставою 

відповідальності, він лише передбачає можливість настання негативних наслідків 

[63, с. 107]. 
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З цього приводу P. A. Майданик  відзначає, що суб'єктивний ризик є можливістю 

настання небажаних результатів у невизначених умовах. Пасивний ризик полягає у 

нормативно-визначеній моделі зв'язку негативних (чи інших небажаних) наслідків, 

що не залежать від будь-яких суб'єктивних підстав. Зміст пасивного ризику 

становить можливість виникнення обов'язку боржника повернути борг з підстав, які 

виникли незалежно від волі сторін. Наприклад, об'єктивною є можливість 

виникнення зобов'язання виконавця повернути отриманий аванс за договором у 

випадку неможливості надання послуг або коли відпала потреба в їх отриманні [64, 

с. 82].   

Розуміючи об’єктивне існування ризиків, їх настання та нанесення шкоди, 

людство з давніх часів намагалося знайти механізми нівелювання наслідків ризиків, 

не кажучи про те, що постійно розроблюються засоби та впроваджуються заходи для 

уникнення ризику як такого. Підсумками таких пошуків в певній мірі призвело до 

появи субсидіарної відповідальності, фінансової гарантії, страхування. Ці зовсім 

різні інститути, покликані служити різним потребам цивільно правового 

регулювання, але об'єднані одним: покладанням ризику майново-невигідних 

наслідків на третю особу, яка не є стороною в зобов'язанні. Таким чином, загальна 

ідея цих інститутів цивільного права в контексті розподілу ризику, полягає в 

розширенні суб'єктного складу осіб, на яких покладаються наслідки допущеного 

ризику [55, с. 65].   

А. Манес, відмічав, що у страхових договорах взагалі йдеться про настання 

небезпеки і про збитки, що цим викликаються. Але ці слова вживаються в 

особливому страховому сенсі. Звичайно, тут під словом небезпека розуміється 

можливість будь-якого випадкового настання такої події, економічні наслідки якої 

викликають необхідність виплати відповідної суми. Під збитками ж страхова 

практика розуміє саму подію. Така подія зовсім не повинна завжди бути нещасним 

випадком. Вона може в життєвому сенсі розглядатися навіть як щастя, як, наприклад, 

тривалість життя понад передбачуваний вік, заміжжя дочки, народження дитини, 

вступ на військову службу, вибір в присяжні. Але, звичайно, всі ці події вимагають 

майнових витрат або зменшують дохід, і в силу цього, побічно або односторонньо, 
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але все ж заподіюють майнову шкоду. Вираз "ризик", що часто зустрічається в 

приватному страхуванні, позначає або розміри небезпеки, яка загрожує клієнту, або 

який-небудь предмет, а саме життя, річ, майно, які подією будуть зруйновані або 

зіпсовані, або на які ця подія матиме інший вплив, в матеріальному відношенні 

несприятливий [9, с. 11]. 

Безумовно, що за своєю природою ризик як явище, що можливо колись наступе, 

завжди має від’ємне значення, призводить до небажаних негативних наслідків. 

Однак вірогідність настання ризику та можливу завдану ним шкоду можна не тільки 

змоделювати, але і прорахувати за допомогою математичного інструментарію. Це 

приводить нас до висновку, що страховий ризик це той ризик, який можна 

передбачити, оскільки він є ймовірним та прорахувати можливу шкоду, яку завдає 

цей ризик [65, с. 32-33]. 

В кінці ХІХ ст. В. П. Крюков зазначав, що в галузі  страхування, поняття ризику 

досить широке і суттєве; ризик уособлює собою об'єкт страхування; він вільно 

переходить від одного суб'єкта до іншого: передача його оплатна; має певну цінність, 

а тому з наукової точки зору ризик вважається невід'ємним догматом страхового 

права. Страховий ризик нерозривно пов'язаний з об'єктом страхування і без ризику 

немає елемента страхування; бо тільки при наявності ризику, в юридичній оболонці, 

страховик приймає на себе зобов'язання винагородити страхувальника в разі загибелі 

застрахованого об'єкта. Такий елемент і пов'язані з ним відношення складають 

юридичну природу ризику. Ризик виникає з моменту укладення контрагентами 

страхового договору і кінець його нерозривно пов'язаний або з загибеллю 

застрахованого об'єкта, або із закінченням терміну договору. Однак настання 

моменту загибелі об'єкта невідомо, а лише тільки ймовірно, якби загибель його була 

точно відома, то не було б ніякого ризику [66, с. 39]. 

В. І. Серебровський відзначав, що при появі інших видів страхування, обсяг 

поняття ризику все збільшувався і поступово починав окреслювати всі випадки, 

можливість настання яких обумовлює існування даного виду страхування. У цьому 

сенсі ризик ототожнювався з тією небезпекою, від наслідків настання якої було 
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вчинено договір страхування (страхування від пожеж, на випадок смерті тощо) [40, 

с. 389]. 

В. Ю. Абрамов зазначає, що якщо інтерес як категорія в цивільному праві є 

проектом або моделлю майнової потреби суб'єктів права, то ризик - це можливість 

задоволення даної майнової потреби, бо як тільки суб'єкт права проявляє майновий 

інтерес до чого-небудь, він вже піддає себе ризику задоволення або незадоволення 

цього інтересу. Іншими словами, у кого є інтерес, той ризикує, а у кого немає інтересу, 

тому нічим ризикувати. Стосовно страхової галузі цивільного права, категорія 

ризику, по суті, має фундаментальне значення оскільки тільки при наявності ризику 

у зацікавленої в страхуванні особи можна вибудувати ту чи іншу страхову 

конструкцію або модель [3, с. 332].   

Можемо виділити основні критерії, які характеризують саме страховий ризик: 

А. І. Худяков зазначає, що ризик це об'єктивний стан, що існує поза волею 

суб'єктів, так як джерелом ризику є подія, що носить не вольовий і об'єктивний 

характер. Ризик в страхуванні - це можливість несприятливого впливу події, 

передбаченої в якості страхового випадку, на предмет страхування [67, с. 74]. 

Академічний тлумачний словник української мови визначає ризик як 

усвідомлену можливість небезпеки [68]. 

Ймовірна, але усвідомлена можливість небезпеки, що є ризиком покладена і в 

основу правової норми, яка доктринально визначає страховий ризик. Так, абз. 

першим ст. 8 Закону України «Про страхування» страховий ризик визначається як 

певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності 

та випадковості настання. 

Окрім цього, ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності» визначає ризик як ймовірність 

виникнення негативних наслідків від провадження господарської діяльності та 

можливий розмір втрат від них, що вимірюється у кількісних та якісних показниках 

[69]. 

Слід зауважити, що такий погляд на ризик закладено в законодавстві і інших 

країн, зокрема, п. 1 ст. 9 Закону Російської Федерації «Про організацію страхової 
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справи в Російській Федерації» визначає, що страховим ризиком є певна подія, на 

випадок настання якої проводиться страхування [70]. 

Пункт 23-1 ст. 3 Закону Республіки Казахстан «Про страхову діяльність» 

визначає страховий ризик як ймовірність настання страхового випадку [71]. 

 Найбільш об’ємне та цілісне визначення категорії страхового ризику, на наш 

погляд, надано в страховому законодавстві Республіки Молдови. Так, ст.1 Закону 

Республіки Молдова встановлює, що ризиком є майбутня ймовірна подія, яка може 

завдати шкоди майну, працездатності, життю або здоров'ю особи. Страховий ризик 

це феномен, подія або група феноменів або подій, передбачених у договорі 

страхування, які, наступивши, можуть завдати шкоди застрахованим майну або особі 

(у страхуванні життя феномен дожиття і феномен смерті підходять під визначення 

страхового ризику) [72].   

В Додатку А Першої Директиви Ради 73/239/ЄЕС «Щодо узгодження законів, 

підзаконних та адміністративних положень стосовно започаткування та ведення 

діяльності прямого страхування, іншого, ніж страхування життя" від 24 липня 1973 

року подана класифікація ризиків відповідно до видів страхування. 

В додатку C цієї ж Директиви міститься концептуальні положення щодо 

додаткових ризиків, а саме компанія, що   одержує   ліцензію на страхування 

головного ризику, який належить до одного виду або групи видів також може 

страхувати ризики, включені до іншого виду без одержання ліцензії на здійснення 

страхування таких ризиків, якщо вони пов'язані з основним ризиком, стосуються 

предмета, який застрахований   проти   головного ризику і покриті контрактом, що 

страхує головний ризик. 

Однак ризики, включені до видів 14, 15 та 17 в пункті A цього Додатка, не 

можуть розглядатися як додаткові ризики до інших видів.  

Тим не менше, ризик, включений до виду 17 (страхування судових витрат) може 

розглядатись у якості додаткового ризику до виду 18, якщо виконуються умови, 

визначені у першому абзаці, коли основний ризик стосується виключно допомоги, 

що надається особам, які потрапляють у скрутну ситуацію при подорожуванні, 

знаходячись поза домівкою або поза місцем постійного проживання. 
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Страхування судових витрат може також розглядатись у якості додаткового 

ризику за умов, визначених у першому підпункті, коли це стосується спорів або 

ризиків, що випливають із або у зв'язку з експлуатацією морських суден [73]. 

Директива 2009/138/ЄС закріплює і конкретизує поняття різних видів ризику, 

які можна застосувати до страхової діяльності, а саме: 

гарантійний ризик - ризик втрат або несприятлива зміна вартості страхових 

зобов’язань у результаті неадекватного визначення тарифних ставок і забезпечення 

відповідальності; 

ринковий ризик - ризик втрат або несприятлива зміна фінансової ситуації, 

спричинені, прямо чи опосередковано, коливаннями рівня і мінливістю ринкової 

вартості активів, відповідальності і фінансових інструментів; 

кредитний ризик - ризик втрат або несприятлива зміна фінансової ситуації для 

страхових і перестрахувальних організацій, спричинені коливаннями 

кредитоздатності емітентів цінних паперів, контрагентів і дебіторів, що може 

проявлятися у формі ризику невиконання зобов’язань контрагента, ризику 

збільшення спреду або концентрації ринкового ризику; 

операційний ризик - ризик втрат, який виникає в результаті неналежних або 

невдалих внутрішніх процесів, помилок персоналу або систем, або в результаті 

зовнішніх подій; 

ризик ліквідності - ризик неможливості реалізації страховими і 

перестрахувальними організаціями фінансових виплат та інших активів з метою 

виконання своїх зобов’язань при настанні терміну їх погашення; 

ризик концентрації - загальна залежність від ризику, що включає в себе 

потенційні втрати, які є достатньо великими для того, щоб загрожувати 

платоспроможності або фінансовому стану страхових і перестрахувальних 

організацій, а також стратегічний ризик, правові ризики, ризики, що виникають із 

страхування життя, ризики, що виникають з інших видів страхування, ніж 

страхування життя, ризик неспроможності контрагента, ризики, пов'язані з 

нематеріальними активами. 
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За Директивою 2009/138/ЄС страховий ризик означає ризик втрати або 

несприятливої зміни вартості страхових зобов'язань [74]. 

В Україні розпорядженням від 04.02.2014 № 295 Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг затвердила 

Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика 

згідно п. 3 яких ризик визначається як ймовірна подія, що може призвести до 

отримання непередбачуваних збитків або іншим чином негативно вплинути на 

діяльність страховика і на його здатність виконувати свої зобов’язання. 

Згідно приписів Вимог при здійсненні управління ризиками страховик повинен 

систематизувати ризики за наведеною класифікацією. 

При цьому, страховику дозволяється розширити перелік ризиків, зазначених у 

Вимогах, з метою вдосконалення практики управління ними. В будь-якому разі 

страховик повинен розробити та запровадити модулі розрахунку для кожного з 

ризиків, що впливають на його діяльність. При запровадженні модулів розрахунку 

жоден ризик не може бути неврахованим або врахованим двічі. При управлінні 

ризиками страховик може враховувати позитивний вплив диверсифікації ризиків 

[75]. 

В результаті аналізу зазначених поглядів, визначень та концепцій щодо 

страхового ризику, додатково до закріплених в ст. 8 Закону України «Про 

страхування» можна виділити наступні ознаки ризику саме як категорії страхового 

права, а саме: 

1) об’єктивність – фактично ця риса системно зв’язана з ймовірністю, оскільки 

як, сам по собі, ризик так і ймовірність його реалізації повинна існувати в 

об’єктивній реальності. При цьому ступень вірогідності реалізації визначається 

сторонами самостійно, не будучи при цьому визначальною ознакою об’єктивності.   

2) заінтересованість або реальність – особа, яка вступає у страхові відносини 

повинна мати страховий інтерес, який випливає з наявності ризику щодо особи, її 

прав та інтересів. 
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3) збитковість – фактично збитковість виступає наслідком реалізації ризику, 

тобто між збитковістю та реалізацією ризиком завжди повинен бути причино-

наслідковий зв’язок. 

В сучасному світі ризикованість здійснення господарської діяльності 

приймається як звичайна умова її здійснення. При цьому, успішність господарської 

діяльності повинна спиратися, насамперед, на інноваційну компоненту, оскільки 

інновації передбачають не лише технічно і технологічно нові продукти, але й нові 

ринки, залучення творчого потенціалу нації. При цьому показником розвиненості та 

ефективності сучасної економіки є таке поняття як конкурентоспроможність, тобто 

реальна та потенційна здатність виготовляти та реалізовувати товари чин надавати 

послуги, які за ціновими та якісними характеристиками є більш привабливими для 

покупців, ніж товари чи послуги інших виробників [76, c. 229]. 

Активізація інноваційної діяльності суб'єктів господарювання є запорукою 

розбудова сталої розвиненої економіки. Сама інноваційна діяльність не можлива без 

впровадження у цивільний обіг об’єктів інтелектуальної власності у нових товарах, 

роботах або послугах. Тому і постає питання ефективної та безпечної для 

правовласників комерціалізації прав інтелектуальної власності.   

Відповідно до Методичних рекомендацій з комерціалізації розробок, створених 

в результаті науково-технічної діяльності, які затверджені наказом Державного 

комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 № 18 

комерціалізацією прав на об'єкти інтелектуальної власності є організація руху 

інтелектуального капіталу з метою отримання прибутку [77]. 

 Комерціалізація прав інтелектуальної власності є економіко-правовим явищем. 

Її сутність проявляється у її економічному значенні, а право надає юридичну форму 

існуванню відповідних економічних відносин. Економічний зміст комерціалізації 

полягає у перетворені нематеріальних ідей на засоби отримання прибутку. Юридична 

форма комерціалізації прав інтелектуальної власності представлена відповідними 

правовідносинами, які складаються в процесі здійснення суб’єктивних прав 

інтелектуальної власності [78, с. 21].  
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В. Д. Базилевич  під комерціалізацією інтелектуальної власності розуміє процес 

залучення результатів інтелектуальної діяльності в господарський обіг шляхом 

продажу виключних майнових прав інтелектуальної власності на договірній основі 

[79, с. 262]. 

Г. Л. Ступнікер визнавав комерціалізацію інтелектуальної власності як процес 

активної реалізації технологічного капіталу підприємства як складової його 

інтелектуального капіталу з метою підвищення прибутку і забезпечення зростання 

ринкової капіталізації підприємства [80, с. 165]. 

 В. І. Мухопад визначає комерціалізацію інтелектуальної власності як підприєм-

ницьку діяльність, пов’язану з перетворенням результатів інтелектуальної діяльності 

та засобів індивідуалізації в прибуток з використанням різноманітних форм та 

засобів торгівлі [81, с. 52]. 

 Згідно із ст. 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» інноваційною 

діяльністю є діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію 

результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових 

конкурентоспроможних товарів і послуг. З огляду на це визначення вбачається, що 

воно містить в собі інше фундаментальне поняття яким є комерціалізація, визначення 

якого в чинному законодавстві України не має [82]. 

Стаття 1 Закону України «Про інноваційну діяльність» також надає визначення 

інновації, якою є новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні 

технології, продукція або послуги, а   також організаційно-технічні   рішення 

виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [82]. 

Стаття 4 Закону України «Про інноваційну діяльність» визначає, що об'єктами 

інноваційної діяльності є:  

інноваційні програми і проекти; 

нові знання та інтелектуальні продукти; 

виробниче обладнання та процеси; 

інфраструктура виробництва і підприємництва; 
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організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного 

або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру і якість виробництва і (або) 

соціальної сфери; 

 сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки; 

 товарна продукція; 

 механізми формування споживчого ринку і   збуту   товарної продукції [82]. 

За ст. 5 Закону України «Про інноваційну діяльність» суб'єктами інноваційної 

діяльності можуть бути фізичні і (або) юридичні особи України, фізичні і (або) 

юридичні особи іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які 

провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та 

інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію в Україні 

інноваційних проектів [82]. 

Стаття 30 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

встановлює, що правовий режим наукового і науково-технічного (прикладного) 

результату як об’єкта інтелектуальної власності визначається законодавством 

України. Пунктом 9 ч. 2 ст. 45 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» визначено, що держава забезпечує правову охорону інтелектуальної 

власності та створення умов для її ефективного використання [83]. 

Таким чином вбачається, що об’єкти інтелектуальної власності є вагомим 

об’єктом інновації, а їх ефективне використання полягає у їх фактичному включенні 

у цивільний обіг. 

Варто зазначити, що комерціалізувати можна не лише охоронні об’єкти права 

інтелектуальної власності, а й неохоронні (наприклад, ноу-хау). Проте головною ж 

метою комерціалізації залишається забезпечення фінансового ефекту – отримання 

прибутку, хоча в сучасних умовах актуалізується й забезпечення соціального ефекту. 

Як зазначає В. Г. Павленко, у своїй праці не для всіх інноваційних компаній трансфер 

технологій та комерціалізація інтелектуальної власності є головними напрямами 

діяльності. Деякі інноваційні центри вже свідомо не ставлять для себе комерційних 

цілей, фокусуючись лише на соціально важливих проектах, інші, навпаки, роблять 

акцент виключно на комерційній стороні [84, с. 136]. 
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Можна погодитися з твердженням Ю. В. Ільїна, який зазначає, що основною 

ланкою інноваційного процесу є результати інтелектуальної діяльності конкретних 

людей, що втілені як в охороноспроможних об'єктах, так і в об'єктах, що не є такими 

[85, с. 12]. 

З огляду на це В. Д. Базилевич зазначав, що основними суб’єктами комер-

ціалізації інтелектуальної власності в сучасній ринковій економіці є:  

– автори, творці інтелектуальних продуктів;  

– трудові колективи, організації, діяльність яких пов’язана зі створенням та 

використанням об’єктів інтелектуальної власності;  

– органи державного управління національною інноваційною системою; 

–  інвестори, що фінансують створення та використання об’єктів 

інтелектуальної власності;  

– виробники та споживачі інтелектуальної продукції [79, с. 264]. 

Таким чином, можемо запропонувати розуміти, що комерціалізація об’єктів 

права інтелектуальної власності фактично є формою реалізації (здійснення) 

суб’єктивного права інтелектуальної власності, тобто здійснення майнових прав 

інтелектуальної власності щодо певного об’єкту інтелектуальної власності та 

введення такого об’єкту у цивільний обіг з метою отримання прибутку. 

Слід зазначити, що в науковій літературі використовуються такі терміни як 

об’єкти права інтелектуальної власності та об’єкти інтелектуальної власності. Перед 

усім відмітимо, що це є рівнозначними, синонімічними поняттями. Поняття об’єкт 

права інтелектуальної власності походить від того, що правові норми, що регулюють 

феномен інтелектуальної власності згруповані у книзі Четвертій Цивільного кодексу 

України «Право інтелектуальної власності». Сам невичерпний перелік таких об’єктів 

міститься у ст. 420 ЦК України «Об'єкти права інтелектуальної власності». 

Невичерпність наведеного переліку підтверджується обраною законодавцем 

конструкцією ч.1 ст. 420 ЦК України. 

В. Ф. Яковлєв зазначає, що оскільки цивільне право регулює суспільні зв'язки, 

що складаються за типом відносин власності, остільки метод цивільно-правового 

регулювання повинен відображати ті риси, якими характеризуються відносини 
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власності тобто майново-розпорядчу самостійність суб'єктів, їх рівність, почала 

еквівалентності. Саме ці риси відображаються в змісті прав і обов'язків цивільних 

правовідносин і через типові елементи різноманітного юридичного змісту 

цивільного права виливаються у відповідні риси цивільно-правового методу [86, с. 

63]. 

Залучення прав на об’єкти інтелектуальної власності до економічного обороту 

супроводжується різноманітними проблемами, більшість з яких мають комплексний 

характер. Існує ціла низька об’єктивних і суб’єктивних перешкод, які стримують 

договірну реалізацію цього виду прав, зокрема складне становище правовласників, 

низький рівень юридичної і фінансово-економічної обізнаності щодо механізмів 

комерціалізації прав інтелектуальної власності, високі ризики інноваційної 

діяльності тощо [78, с. 66]. 

 На наш погляд, саме наявність значної кількості ризиків при здійсненні 

інноваційної діяльності та її недостатня правова регламентація починаючи з 

початком її провадження і закінчуючи оподаткуванням є важливими факторами 

стримання її розвитку. 

Досвід, набутий країнами  Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки 

свідчить, що з урахуванням універсальної функції в забезпеченні суб’єктивних прав 

та інтересів, збереженні матеріальних благ та покритті шкоди таким механізмом для 

посилення охороноздатності, зменшення ризиковості реалізації та забезпечення 

захисту  права інтелектуальної власності може виступити страхування.   Перевагою 

страхування є те, що компанія отримує відшкодування завданої шкоди страховим 

випадком отримує від страхових організацій швидше, ніж з будь-якого іншого 

джерела. При цьому, у інноваційних підприємців, які передбачають отримати 

страховий захист - страхувальників, повинен бути майновий інтерес щодо 

зафіксованого в договорі страхування об'єкта страхування - об'єкт інтелектуальної 

власності, наукомістке високотехнологічне обладнання, інвестиційний кредит, 

професійна відповідальність тощо [87, с. 30]. 

С. М. Ілляшенко зазначав, що істотний вплив на інноваційні проекти 

підприємства можуть чинити так звані ризики мікросередовища, до яких належать  
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організаційні ризики (неефективна стратегія інноваційної діяльності підприємства, 

погане організування підрозділів, які займаються інноваційними розробками тощо), 

маркетингові ризики (неефективний підбір відповідних маркетингових стратегій 

пропагування та впровадження інновацій), продуктові ризики (неефективний підбір 

відповідних технологій, постачальників ресурсів, підрядників тощо), фінансові 

ризики (брак необхідних для реалізації інноваційних проектів коштів, погіршення 

фінансового стану підприємства тощо) та ризики управління персоналом 

(неспроможність штатних працівників підприємства самостійно реалізувати 

інноваційний проект тощо) [88, с. 93]. 

За поглядами В. В. Стадника інноваційний ризик може виникнути за наступних 

умов: 

По-перше, при впровадженні більш дешевого методу виробництва товару або 

послуги у порівнянні з тим, що вже використовується. Подібні інвестиції будуть 

приносити підприємницькій фірмі тимчасовий надприбуток до того часу, поки вона 

є єдиним власником даної технології. У подібній ситуації фірма зіштовхується лише 

з одним видом ризику - можливою неправильною оцінкою попиту на вироблений 

товар. 

По-друге, ризик виникає при створенні нового товару (послуги) на старому 

обладнанні. У цьому випадку до ризику неправильної оцінки попиту на новий товар 

(послугу) додається ризик невідповідності якості. 

По-третє, ситуація в якій може виникнути інноваційний ризик, це виробництво 

нового товару (послуги) за допомогою нової техніки й технології. У даному випадку 

інноваційний ризик містить у собі такі ризики: 

1. Новий товар (послуга) може не знайти покупця; 

2. Невідповідність нового обладнання й технології необхідним вимогам для 

виробництва нового товару (послуги); 

3. Неможливість продажу створеного устаткування, тому що воно не підходить 

для виробництва іншої продукції у випадку невдачі. 

У теорії та практиці найбільш поширеними методами реагування на ризики є: 
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- уникнення інноваційних ризиків, найчастіше через усунення причини таких 

ризиків (наприклад, придбання прав власності на готові інноваційні розробки, 

залучення до реалізації інноваційного проекту кваліфікованого підрядника тощо); 

- прийняття інноваційних ризиків, яке може бути як пасивним (коли свідомо 

приймаються ті ризики, який мають низький рівень негативного впливу на 

реалізацію інноваційного проекту), так і активним (коли розробляється план дій у 

випадку настання ризиків, що загрожують інноваційному проекту); 

- оптимізація (зниження) ступеня інноваційних ризиків (наприклад, через 

створення відповідних резервів, страхування ризиків тощо) [89, с. 245]. 

Безумовно в питанні розбудови інноваційної економіки одним з базових питань 

є питання непорушності права, що в ідеалі передбачає відсутність зазіхань на 

відносини власності, встановлюючи неможливість для будь-кого впливати на об'єкт 

власності всупереч волі власника. Забезпечена непорушність, що безпосередньо 

пов’язана із охороною та захистом права власності, є гарантом ефективної реалізації 

права власності, що у відносинах інтелектуальної власності окреслюється терміном 

комерціалізація.  

Специфіка ризиків, пов'язаних з обігом об'єктів інтелектуальної власності, 

визначається: 

- особливою природою інтелектуальної праці; 

- товарною формою продукту інтелектуальної праці. 

У найзагальнішому вигляді тут можна виділити дві групи ризиків: 

- ризики, пов'язані із захистом авторських і суміжних прав; 

- ризики, пов'язані з інтелектуальною промисловою власністю [90, с. 368]. 

Як зазначає Л. А. Одінцова страхування ризиків необхідно використовувати для 

таких ситуацій, коли існує статистика їх виникнення. Метод страхування дозволяє 

фірмі мінімізувати комерційні ризики. У той же час страховий метод мінімізації 

ризику має деякі обмеження: по-перше, високу суму страхового внеску. 

Використання страхування як інструменту захисту від інноваційних ризиків 

передбачає виділення на нього чималих коштів, а це веде до значного подорожчання 
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проекту, що не завжди представляється можливим. По-друге, деякі ризики не 

приймаються до страхування. [91]. 

Однак в розвинених країнах страхування виступає одним з найважливіших і 

ефективних методів управління інноваційними ризиками. Наявність договору 

страхування нерідко є обов'язковою умовою надання коштів для реалізації 

запланованих інноваційних проектів,  а в деяких випадках навіть умовою отримання 

банківського кредиту. 

Страхування як метод зниження ризику передбачає створення спеціального 

фонду коштів і його використання для подолання шляхом виплати страхового 

відшкодування різного роду втрат, збитку, викликаного несприятливими подіями 

(страховими випадками). З усіх форм управління ризиками страхування найбільш 

повно відповідає ідеальним умовам, так як ресурси для покриття втрат інноваційної 

фірми виходять від страхових організацій швидше, ніж з будь-якого іншого джерела. 

Страхування є найбільш важливим і найпоширенішим прийомом зниження ступеня 

ризику. Найбільш складні і небезпечні за своїми наслідками ризики, що не 

піддаються мінімізації за рахунок внутрішніх механізмів, підлягають страхуванню. 

Сутність страхування виражається в тому, що інвестор готовий відмовитися від 

частини своїх доходів для того, щоб уникнути ризику. При цьому обсяг 

відшкодування негативних наслідків ризиків страховою компанією не обмежується - 

він визначається реальною вартістю об'єкта страхування, страхової суми і розміром 

сплачується страхової премії [92].   

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що розглянуті основні концепції наукових 

поглядів стосовно категорії ризику. На підставі чого, вважаємо, що концепція 

двоаспектного ризику є все ж таки більш обґрунтованою з точки зору практичної 

діяльності суб’єктів та правозастосування. Виділені риси ризику як категорії 

страхового права, а саме до них відносяться: ймовірність, об’єктивність 

заінтересованість та збитковість. Встановлено страховий випадок як категорія 

страхування представляє собою складний юридичний факт, що складається з 

самостійних правових елементів, а саме втілення ризику і збитку, який завдано 

втіленням ризику майновим та/або немайновим правам чи охоронюваним інтересам 
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особи. Запропоновано авторське визначення комерціалізації інтелектуальної 

власності, а саме, комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності є 

фактичним розпорядженням майновими правами інтелектуальної власності щодо 

певного охоронюваного об’єкту інтелектуальної власності та введення такого об’єкту 

у цивільний обіг. Виокремлено та розглянуто інноваційний ризик як складову 

комерціалізації інтелектуальної власності. 

 

Висновки до розділу 1: 

1. Досвід розвинених країн світу таких як США, країни ЄС, Південна Корея, 

Японія свідчить, що страхування як суспільний інститут є другим після банків 

акумуляторів фінансових ресурсів сучасної ринкової економіки, її значним важелем 

і джерелом розвитку.  

2. Сучасне страхування не тільки фінансовий інструмент. Це комплексний 

механізм, який має ознаки і фінансового, і правового інституту, що і обумовлює його 

специфічну роль у розвитку суспільних відносин. З правової точки зору страхування 

може бути означено такими поняттями які розкривають його зміст, а саме: 

– страховий інтерес, договір страхування – формалізація страхового 

правовідношення, задоволення випадкової й можливої потреби (мета страхування ), 

випадкова ознака ризику від наслідків настання якого вчинюється страхування;  

– відплатність страхування; строковість страхування; 

– межа відповідальності страховика.  

Однак, найважливішою категорією страхування є страховий інтерес, який 

визначає існування страхування як такого. 

3. Фундаментальною категорією страхування є категорія інтересу. Страховий 

інтерес у загальному розумінні пропонується нами визначити як специфічний вид 

цивільного інтересу, що окреслює потребу особи у посиленні охорони належного їй 

предмету та пов’язаних з ним правомочностей, яка визначається сукупністю 

зовнішніх умов буття такої особи та виражається через її вольову, осмислену дію, яка 

спрямовується на задоволення такої потреби шляхом укладання відповідного 

договору страхування. 
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З огляду на це, можемо запропонувати наступне визначення страхового 

інтересу, який обумовлює виникнення відносин страхування інтелектуальної 

власності:  

страховий інтерес в сфері інтелектуальної власності є специфічний вид 

цивільного інтересу, що зумовлює потребу правоволодільця  у посиленні охорони 

належного йому об’єкту інтелектуальної власності, пов’язаних з ним прав, в 

отриманні додаткових засобів для їх реалізації і захисту, а також у забезпеченні 

власної відповідальності при порушенні прав інтелектуальної власності третіх осіб, 

який реалізується через вольову, осмислену дію правоволодільця, що спрямовується 

на задоволення такої потреби шляхом укладання договору страхування. 
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РОЗДІЛ 2 «Страхування в системі цивільно-правового регулювання» 

 

 

2.1. Об’єкт страхового правовідношення 

 

За ч.1 ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та 

цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 

інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і 

нематеріальні блага. Однак, не дивлячись на таке законодавче закріплення, питання 

визначення та класифікації об’єктів права залишається і сьогодні одним з 

найскладнішим та дискусійним. Одні правники під об’єктами цивільних 

правовідносин розуміють предмети матеріального світу, будь-які блага, фактичні 

суспільні відносини, поведінку людини і навіть саму людину, інші ж наполягають на 

тому, що об’єктом правовідносин є те, з приводу чого виникає і здійснюється 

суспільний зв’язок між суб’єктами [93, с. 101]. 

В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький зазначають, що об’єктами 

цивільних прав визнаються матеріальні та нематеріальні блага, стосовно яких між 

суб’єктами цивільного права виникають відносини, які становлять предмет 

цивільно-правового регулювання. Основне функціональне призначення об’єктів 

цивільних прав полягає у задоволенні відповідних (побутових, комерційних, 

державних, суспільних тощо) інтересів та визначених ними суб’єктивних прав 

учасників цивільних відносин. Різноманітність цих інтересів обумовлює існування 

значної кількості об’єктів цивільних прав [93, с. 216].  

Зауважимо, що цивілістична наука виходить все ж таки з того, що об’єктом права 

та об’єктом правовідношення є певне благо. Суб’єкт права володіючи певним благом 

набуває відповідно певних правомочностей, через які реалізується його суб’єктивне 

право. При цьому, з іншої сторони по відношенню до цього ж блага у інших суб’єктів 

права виникають певні обов’язки, що яскраво демонструє принцип непорушності 

права власності, що в ідеалі передбачає відсутність зазіхань на відносини власності, 

встановлюючи неможливість для будь-кого впливати на об'єкт власності всупереч 
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волі власника. Таким чином, розмежування понять «об’єкти цивільних прав» і 

«об’єкти цивільних правовідносин» є штучним. Тому  об’єкти цивільних прав 

(правовідносин) можуть бути визначені як матеріальні та (або) нематеріальні блага, 

з приводу яких складаються цивільні правовідносини [44, с. 93].  

На сучасному етапі в цивілістиці не існує єдиного трактування поняття об’єкт 

страхування. Найчастіше такі категорії як об’єкт та предмет страхування 

використовуються як науковцями так і у законодавстві як синоніми. Вважаємо за 

необхідне окремо зупинитися на цих поняттях. 

Стосовно об’єкту страхування відзначимо, що дослідження праць цивілістів, що 

розробляли теорію страхового права дозволяє виділити наступні об’єкти 

страхування. В. К. Райхер визначав, що об’єктом страхування є річ і особисті блага; 

К. А. Граве, Л. А. Лунц, О. С. Іоффе вважали, що об’єктом страхування є   страхова 

виплата. О. С. Іоффе зазначав, що ні майно, ні тим більше застрахована особа не 

стають об’єктами страхових правовідносин. Вони лише об’єкти страхування 

(страхової охорони). Матеріальним об’єктом страхових правовідносин слід вважати 

платежі, що надходять від страхувальника, а також суму, сплачувану йому 

страховиком при настанні обумовленої події. Самі ж дії по внесенню платежів і 

виплату зазначеної суми становлять юридичний об’єкт страхового правовідносини 

[94, с. 710-711]. 

 С. В. Дедіков виділяв в якості об’єкту страхування добробут страхувальника. 

Так об’єктом страхування в широкому сенсі, на думку автора, є рівень добробуту, а у 

вузькому сенсі – те майно або подія, з яким страхувальник або вигодонабувач 

пов’язує можливість прояву конкретних ризиків [95, с. 34].  

  В. І. Серебровський назвав майновий інтерес об’єктом страхування, який ним 

безпосередньо визначався як страховий інтерес[40, с. 434]. 

 О. І. Худяков вважає, що об’єкт страхування – це застрахований майновий 

інтерес, а саме: визначаються предметом страхування і виражені страховою сумою 

умови існування страхувальника (застрахованої особи), захист яких забезпечується 

зобов’язанням страховика зробити страхову виплату при настанні страхового 

випадку [67, с. 59].  
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Т. В. Степанова зазначає, що об’єктами страхування можуть бути майнові 

інтереси, що не суперечать законодавству України [96, с. 25].  

О. А. Беляневич зазначає, що у якості об’єкта страхування виступає певний 

майновий (страховий) інтерес, який притаманний суб’єкту страхових відносин і 

формується через наявні страхові потреби з приводу подолання та/або зменшення 

негативних наслідків стихійних лих і нещасних випадків [57, с. 659].  

Цікавим видається проаналізувати норми інших країн, що можуть визначати 

об’єкт або предмет страхування. 

Підпункт 1 ч. 1 ст. 942 ЦК Російської Федерації визначає, що при укладанні 

договору майнового страхування між страхувальником і страховиком повинна бути 

досягнута згода про певне майно або інший майновий інтерес, що є об’єктом 

страхування [97]. 

Наприклад, ч.2 ст. 832 ЦК Білорусі встановлює, що об’єктами страхування 

можуть бути майнові інтереси. Що не суперечать законодавству і пов’язані: 

− із заподіянням шкоди життю або здоров’ю страхувальника або іншої названої 

в договорі фізичної особи (особисте страхування, що не відноситься до страхування 

життя); 

− з досягненням громадянами певного віку або з настанням у їхньому житті 

іншого передбаченого в договорі страхового випадку (особисте страхування, що 

відноситься до страхування життя); 

−з втратою (загибеллю) або пошкодженням майна, що перебуває у володінні, 

користуванні, розпорядженні страхувальника або іншого названого в договорі 

вигодонабувача, або з нанесенням шкоди їх майновим прав, у тому числі з 

виникненням збитків від підприємницької діяльності у зв’язку з невиконанням 

(неналежним виконанням) своїх зобов’язань контрагентами суб’єкта 

господарювання або з зміною умов цієї діяльності по не залежних від підприємця 

обставинам (майнове страхування); 

−з відповідальністю за зобов’язаннями, що виникли у разі заподіяння 

страхувальником або іншою особою, на яку така відповідальність може бути 
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покладена, шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб, або з відповідальністю за 

договором (страхування відповідальності) [98]. 

Стаття 807 ЦК Республіки Казахстан визначає об’єкти страхування. Так, ця 

правова норма містить наступні положення: 

1. Об’єктами майнового і особистого страхування можуть бути будь-які майнові 

інтереси громадян і юридичних осіб, у тому числі пов’язані з: 

1) дожиттям громадян до певного віку або строку, встановленого договором 

страхування, смертю, настанням певних подій у житті громадян; 

2) заподіянням шкоди життю та здоров’ю громадян у результаті нещасних 

випадків та інших подій, захворювань; 

3) володінням, користуванням і розпорядженням майном; 

4) обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну іншим особам, у тому числі в 

результаті порушення договору (зобов’язань).  

Об’єкт страхування по обов’язкових видах страхування визначається 

законодавчими актами [98]. 

За словами О. І. Худякова цілком очевидно, що поняття «предмет» і «об’єкт» 

страхування знаходяться у взаємозв’язку і взаємодії: страхувальник отримує 

страховий захист, застрахувавши певний предмет. Категорія «предмет страхування» 

означає «те, що застраховане», а «об’єкт страхування» – «те, на що спрямовано 

страхування». [67, с. 52-53]. 

Глава 67 ЦК України, яка присвячена відносинам страхування не оперує таким 

поняттям як об’єкт страхування. При цьому ст. 980 ЦК України визначає, що 

предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать 

закону і пов’язані з: 

1) життям, здоров’ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування); 

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове 

страхування); 

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування 

відповідальності) [47].  
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Аналогічний зміст міститься у ст. 4 Закону України «Про страхування», яка 

також визначає предмет договору страхування. Слід зазначити, що в первинній 

редакції Закону України «Про страхування» 1996 р. ця стаття мала іншу назву, а саме 

«Об’єкти та види страхування» і визначала, що об’єктами страхування можуть бути 

майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані: 

-   з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника 

або застрахованої особи (особисте страхування); 

-   з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове 

страхування); 

-  з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, 

а також шкоди, заподіяної   юридичній   особі (страхування відповідальності). 

Назва та зміст ст. 4 Закону України «Про страхування» була змінена Законом 

України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України» від 

27.04.2007 № 997-V. 

Відомо, що Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері 

страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення 

страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб. Його дія не поширюється на державне соціальне страхування та на 

діяльність Експортно-кредитного агентства [1].  

При цьому, за ч.2 ст. 4 ЦК України основним актом цивільного законодавства 

України є Цивільний кодекс України, тобто для відносин страхування ЦК України є 

первинним нормативно-правовим документом, оскільки за ст. 1 Закону України «Про 

страхування» страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо захисту 

майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій 

(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним 

законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати 

фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, 

страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 
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Однак, як зазначалось вище Цивільний кодекс України не оперує таким 

поняттям як об’єкт страхування, а визначає виключно предмет договору страхування. 

При цьому не можемо аналогічне сказати про Закон України «Про страхування». Так, 

хоча ст. 4 цього Закону і має назву «Предмет договору страхування», але згідно із ч.4 

ст. 2 Закону України «Про страхування» страховиками-нерезидентам забороняється 

здійснювати страхову діяльність на території України, крім страхування ризиків, 

пов’язаних з морськими перевезеннями, комерційною авіацією, запуском космічних 

ракет і фрахтом (включаючи супутники), у разі, якщо об’єктом страхування є майнові 

інтереси, пов’язані з товарами, які транспортуються, та/або транспортним засобом, 

яким вони транспортуються, та/або будь-яка відповідальність, що виникає у зв’язку 

з таким транспортуванням товарів.  

Також, ч. 2 ст. 25 Закону України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»  встановлено, що перелік 

сільськогосподарських страхових ризиків, а також об’єктів страхування, частина 

страхових платежів (страхових премій), яка субсидується з державного бюджету, 

визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, 

з урахуванням вимог статті 5 цього Закону. Також, за ч. 4 ст. 21 цього Закону 

страховик має право при укладенні договору страхування обстежувати об’єкт 

страхування для встановлення вартості майна, що підлягає страхуванню, і ступеня 

ризику.  Нагадаємо, що відносини у сфері страхування сільськогосподарської 

продукції з державною підтримкою регулюються Конституцією України, Цивільним 

кодексом України, Законом України «Про страхування», законом про Державний 

бюджет України на відповідний рік, Законом України «Про особливості страхування 

сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» та іншими законами 

України і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них. 

Окрім цього, за ч.1 ст. 5 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» об'єктом 

обов'язкового      страхування     цивільно-правової  відповідальності   є   майнові   

інтереси,   що   не    суперечать законодавству   України,   пов'язані   з   відшкодуванням  
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особою, цивільно-правова  відповідальність   якої   застрахована,   шкоди, заподіяної    

життю,    здоров'ю,   майну   потерпілих   внаслідок експлуатації забезпеченого 

транспортного засобу. 

Таким чином бачимо, що страхове законодавство має неузгодженість та 

плутанину  щодо використання терміну «об’єкт страхування», що позбавляє його 

юридичної визначеності на дотримання якої неодноразово наполягав Європейський 

суд з прав людини, зокрема у Рішенні по справі „Броньовський проти Польщі” від 22 

червня 2004 року де було зазначено, що чинні положення національного 

законодавства потрібно формулювати так, щоб вони були достатньо доступними, 

чіткими і передбачуваними у практичному застосуванні. 

Тому вірно зазначає Н. Б. Пацурія, що викликає обґрунтовану критику внесення 

змін до Закону України «Про страхування», якими термін «об’єкт страхування» було 

штучно змінено на термін «предмет договору страхування», і при цьому зміст 

категорії, яка раніше визначалася як об’єкт страхування, фактично залишився без 

змін.  Категорія «об’єкт страхування» і категорія «предмет договору страхування» не 

є взаємозамінними, хоча, безперечно, є взаємопов’язаними. [57, с. 658].  

При впровадженні страхування права інтелектуальної власності об’єктом 

страхування виступе майновий інтерес, що не суперечить законодавству України 

пов’язаний з належністю, використанням та розпорядженням майновими правами 

інтелектуальної власності. При цьому, предметом страхування виступає здійснення 

власником належних йому майнових прав на конкретний об’єкт права 

інтелектуальної власності.  

В цілому слід зазначити, що в чинному законодавстві України знайшла 

відображення теорія В. І. Серебровського, який зазначав, що при майновому 

страхуванні страховий інтерес і понині є однією з необхідних умов договору 

страхування та є тим критерієм, що розмежовує ставлення різних осіб до одного й 

того ж застрахованого об’єкту [40, c. 366].  

Враховуючи викладене можна зробити висновок, що страхове законодавство 

має неузгодженість та плутанину  щодо використання терміну «об’єкт страхування», 

що позбавляє його юридичної визначеності. При цьому, об’єктом страхування 
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виступає безпосередньо страховий інтерес, який у чинному законодавстві України 

іменується майновим інтересом, а предметом страхування виступають 

безпосередньо певні об’єкти цивільних прав, майнова відповідальність, умови 

здійснення особою певного виду діяльності або майнові права.  

При страхуванні права інтелектуальної власності об’єктом страхування виступе 

майновий інтерес, що не суперечить законодавству України пов’язаний з 

належністю, використанням та розпорядженням майновими правами 

інтелектуальної власності, а предметом страхування буде майнові права на 

конкретний об’єкт права інтелектуальної власності. 

 

2.2. Суб’єкти страхового правовідношення 

 

Суб'єкти (учасники) правовідносин - індивідуальні або колективні суб'єкти, які 

на підставі правових норм використовують свою правосуб'єктність у конкретних 

правовідносинах, тобто реалізують суб'єктивні права і юридичні обов'язки, 

повноваження і юридичну відповідальність. Наприклад, суб'єктний склад 

податкових правовідносин містить у собі дві сторони: платник податків (платник 

зборів) і держава (в особі компетентних органів). Учасниками кримінально-

виконавчих правовідносин є засуджений, а також посадові особи й органи, на які 

покладений обов'язок виконання покарання. Щоб стати суб'єктом (учасником) 

правовідносин, потрібно бути суб'єктом права, тобто мати правосуб'єктність 

(правоздатність, дієздатність, деліктоздатність). Відмінність суб'єктів права від 

учасників правовідносин полягає в такому:  

1) суб'єкти права є потенційними учасниками правовідносин;  

2) суб'єкти права можуть втілити (реалізувати) свої права й поза 

правовідносинами; 

3) суб'єкти права (діти; душевнохворі) можуть володіти лише правоздатністю, а 

для учасників правовідносин необхідна дієздатність. Від їх імені у правовідносинах 

виступають законні представники (батьки, опікуни, піклувальники), щоб набути 

права та виконати обов'язки. [99, с. 385]. 
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Стаття 2 ЦК України визначає, що  учасниками цивільних відносин є фізичні 

особи, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні 

громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. 

Головними учасниками страхового правовідношення виступають страховик та 

страхувальник. 

Частина перша ст. 984 ЦК України визначає, що страховиком є юридична особа, 

яка спеціально створена для здійснення страхової діяльності та одержала у 

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності [47]. 

Вимоги, яким повинні відповідати страховики визначаються Ліцензійними 

умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 

професійної діяльності на ринку цінних паперів), які затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913.  

Частина перша ст. 353 ГК України встановлює, що суб'єкти господарювання - 

страховики здійснюють страхову діяльність за умови одержання ліцензії на право 

проведення певного виду страхування. Страховик має право займатися лише тими 

видами страхування, які визначені в ліцензії [100]. 

В ч.2 ст. 353 ГК України зазначається, що предметом безпосередньої діяльності 

страховика може бути лише страхування, перестраховування та фінансова діяльність, 

пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та управлінням ними. 

Допускається здійснення вказаних видів діяльності у вигляді надання послуг для 

інших страховиків за договорами про спільну діяльність [100]. 

Стаття 2 Закону України «Про страхування» визначає наступний суб’єктний 

склад такого учасника страхових відносин як страховик: 

-  фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних 

товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно 

із   Законом   України   "Про   господарські   товариства", з урахуванням того, що 

учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше 

трьох,   та   інших особливостей,   передбачених цим Законом, а також одержали у 

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності; 
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   - зареєстровані Уповноваженим   органом   відповідно до цього Закону та 

законодавства України постійні представництва у формі 

філій   іноземних   страхових   компаній, які також одержали у встановленому 

порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності [1]. 

Оскільки ст.2 Закону України «Про страхування» передбачає, що формами 

страхових організацій може бути акціонерне, повне, командитне товариство або 

товариство з додатковою відповідальністю, то слід звернути увагу, що діяльність 

товариств у цих формах не регулюється тільки Законом України «Про господарські 

товариства». 

Так, законом, який визначає правовий статус товариств з обмеженою 

відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю, порядок їх створення, 

діяльності та припинення, права та обов’язки їх учасників є Закон України «Про 

товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю». 

Законом, який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу 

акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів є Закон 

України «Про акціонерні товариства». 

Таким чином, з метою дотримання принципу якості та чіткості закону, на що не 

раз звертав увагу Європейський суд з прав людини, пропонується абзац 1 ч.1 ст. 2 

Закону України «Про страхування» викласти у такій редакції: 

Страховиками, які   мають   право   здійснювати   страхову діяльність на 

території України, є: 

фінансові установи, які створені у формі акціонерних, повних, командитних 

товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно із застосовного до цих 

організаційно-правових форм законодавства України, з урахуванням того, що 

учасників кожної з таких фінансових установ повинно бути не менше 

трьох,   та   інших особливостей,   передбачених цим Законом, а також одержали у 

встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності (далі - 

страховики-резиденти). 

При цьому, частина друга ст. 2 Закону України «Про страхування» містить 

наступне принципове обмеження для юридичних осіб, які планують набути статус 
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страховика: підприємства, установи та організації   не   можуть   стати страховиками 

шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що вони попередньо 

займалися іншим видом діяльності, навіть у разі виконання положень цієї статті [1]. 

Стаття 14 Закону України «Про страхування» до суб’єктів страхового 

правовідношення також відносить товариства взаємного страхування, 

встановлюючи, що фізичні особи та юридичні особи з метою страхового захисту 

своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування в 

порядку і на умовах, визначених законодавством України. Спеціальним нормативно-

правовим актом, який регулює діяльність товариств взаємного страхування є 

Тимчасове положення про товариство взаємного страхування, яке затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 р. № 132 (надалі 

Тимчасове положення). 

Пунктом 2 Тимчасового положення, товариство взаємного страхування 

визначається як юридична особа - страховик, створена відповідно до Закону України 

"Про страхування" з метою страхування ризиків членів цього товариства [101]. 

Страхувальниками товариства взаємного страхування згідно із п. 3 Тимчасового 

положення можуть бути   члени цього товариства - юридичні особи та дієздатні 

громадяни, якщо це передбачено його установчими документами [101]. 

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про страхування» страхова діяльність в 

Україні може провадитися за участю страхових посередників. Страховими 

посередниками можуть   бути страхові або перестрахові брокери, страхові агенти. 

Однак з огляду загальних правових норм щодо комерційного представництва 

закладених у Господарському кодексі України, вказані посередники не є стороною 

страхового правовідношення оскільки не вони надають страхові послуги, а 

страховик, якого вони представляють. Такі посередники лише надають 

посередницькі послуги зі страхування.  

Тому учасниками відносин,  що виникають при здійсненні страхування, є 

юридичні особи, які створюють страховий  продукт,  надають  страхові  послуги чи 

здійснюють посередницьку  діяльність  із  надання  страхових послуг,   а   також  
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юридичні особи, громадяни  України,  іноземці  та  особи  без  громадянства, які 

звертаються та отримують страховий захист.  

Суб'єктами, що   здійснюють  та/або  забезпечують  здійснення страхування є 

страховики та посередники.   

Іншим учасником страхового правовідношення є страхувальник. 

Згідно із ст. 3 Закону України «Про страхування» страхувальниками визнаються 

юридичні особи   та   дієздатні фізичні особи, які уклали із страховиками договори 

страхування або є страхувальниками відповідно до законодавства України [1].     

Системний аналіз ст. 984 ЦК України та ст. 3 Закону України "Про страхування" 

дозволяє виділити наступні основні ознаки, що характеризують правове становище 

страхувальника: 

- наявність статусу юридичної особи або фізичної особи з притаманною їм 

цивільно-правовою правоздатністю і дієздатністю; 

- добровільну або в силу закону участь в якості сторони в страховому 

правовідношенні; 

- реалізація страхового інтересу шляхом укладення договору страхування на 

свою користь або на користь іншої особи, з урахуванням приписів закону. 

Сукупність викладених ознак дозволяє дати наступне визначення 

страхувальника. 

Страхувальник – особа, що реалізує свій страховий інтерес в отриманні захисту 

предмета страхування або правомочностей пов'язаних з ним шляхом укладання 

договору страхування або яка виступає стороною договору страхування на користь 

іншої особи на добровільній основі або в силу закону для забезпечення страхового 

інтересу такої особи або ж переведення на таку особу вигоди від страхування. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про страхування» страхувальники можуть 

укладати із страховиками договори про страхування третіх осіб (застрахованих осіб) 

лише за їх згодою, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

Застраховані особи можуть набувати прав і обов’язків страхувальника згідно з 

договором страхування. Страхувальники мають право при укладанні договорів 

особистого страхування призначати за згодою застрахованої особи фізичних осіб або 
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юридичних осіб (вигодонабувачів) для отримання страхових виплат, а також 

замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором 

страхування. Страхувальники мають право при укладанні договорів страхування 

інших, ніж договори особистого страхування, призначати фізичних осіб або 

юридичних осіб (вигодонабувачів), які можуть зазнати збитків у результаті настання 

страхового випадку, для отримання страхового відшкодування, а також замінювати 

їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором страхування 

[1].     

Тобто, залучення в договори страхування вигодонабувача обумовлено волею 

страхувальника, а у договорах особистого страхування - волею застрахованої особи. 

[3, с. 262].  

В. І. Серебровський визначав правове становище вигодонабувача тим, що, коли 

страхувальник страхує чужий інтерес і вказує ім'я того, за чий рахунок і в чию 

користь він здійснює страхування, наявність суб'єктивного інтересу не викликає 

сумнівів. Хоча контрагентом за таким страховим договором є страхувальник, який 

несе на собі обов'язки, що випливають з договору, до передачі вигодонабувачеві 

страхової квитанції або поліса. Однак дійсний володар права вимоги за цим 

договором, та особа, в інтересах якої укладено договір. В даному випадку 

застрахованим виявляється інтерес не страхувальника, а вигодонабувача. [40, с. 329].  

Не погоджуючись з цією позицією В. С. Білих і В. В. Кривошеєв відзначали, що 

для призначення вигодонабувача стосовно до договорів майнового страхування в 

останнього в обов'язковому порядку повинен бути страховий інтерес у збереженні 

застрахованого майна, що повністю відповідає суті страхування, так як страховий 

інтерес вигодонабувача обумовлений випадковим порушенням [102, с. 93].  

 Ця теза підтверджується практикою надання банківських кредитів на 

придбання рухомого чи нерухомого майна, коли страхувальником виступає особа, 

яка отримує кредит, а вигодонабувачем є банк, який фактично реалізує свій інтерес 

не стільки в збережені придбаного страхувальником на кредитні гроші майна, 

скільки в поверненні кредитних коштів.  
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В цілому, в науці страхового права і на сьогодні немає остаточної позиції щодо 

правового положення вигодонабувача, а саме: 

- у всіх випадках, незалежно від виду страхування, він повинен володіти 

страховим інтересом, або ж 

- вигодонабувач володіє страховим інтересом виключно у договорах майнового 

страхування, або ж 

- він зовсім не повинен мати майновий інтерес, незалежно від виду страхування. 

За ч.1. ст. 421 ЦК України суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець 

(творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник 

тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 

інтелектуальної власності відповідно до цього Кодексу, іншого закону чи договору 

[47].   

Виходячи з тези, що страхувальниками є фізичні або юридичні особи, що мають 

страховий інтерес стосовно відповідного предмету та уклали із страховиком договір 

страхування, в сфері страхування інтелектуальної власності можна сформулювати 

наступне визначення страхувальника. Страхувальником права інтелектуальної 

власності є  власник або суб’єкт права інтелектуальної власності, що реалізує свій 

страховий інтерес в забезпеченні захисту майнових прав інтелектуальної власності 

на належний йому об’єкт права інтелектуальної власності при настанні заздалегідь 

визначених ризиків у формі певних подій в процесі набуття та/або реалізації права 

інтелектуальної власності. Так  страхувальниками в сфері інтелектуальної власності 

можуть бути: 

У сфері авторського права та суміжних прав: 

-  автори твору - фізичні особи, які своєю творчою працею створили твори; 

-  спадкоємці авторів творів та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали 

свої авторські майнові права; 

-  замовники творів; 

-  роботодавці, яким належить виключне   майнове   право   на службовий твір, 

якщо інше   не   передбачено   трудовим   договором (контрактом) та (або) цивільно-

правовим договором між автором і роботодавцем; 
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-  упорядники збірників та інших складених творів; 

-  видавці   енциклопедій,   енциклопедичних   словників, періодичних 

збірників, збірників наукових праць, газет, журналів та інших періодичних   видань, 

яким належать   виключні   права   на використання   таких видань у цілому; 

-  перекладачі і автори інших похідних творів; 

-  виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано 

суміжні майнові права щодо виконань; 

-  виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на 

законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм; 

-  виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на 

законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм; 

-  організації мовлення та їх правонаступники; 

-  повірені, яким суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав доручили 

управління   своїми   майновими правами повіреному на підставі укладеного з 

ним   договору-доручення; 

-  організації колективного управління, яким суб'єкти авторського права і (або) 

суміжних прав доручили управління   своїми   майновими   правами. 

У сфері промислової власності: 

-  власник або особа якій надані права щодо знаку для товарів та послуг; 

-  власник або особа якій надані права щодо винаходи чи корисної моделі; 

-  автор винаходу чи корисної моделі; 

-  власник або особа якій надані права щодо промислового зразка; 

-  автор промислового зразка; 

-  володілець конфіденційної інформації; 

-  юридична особа щодо свого комерційного найменування (з приводу 

комерційного найменування вважаємо за необхідне звернути увагу на Оглядовий 

лист Вищого господарського суду України від 28.02.2017 № 01-06/521 «Про деякі 

питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист 

прав на об'єкти інтелектуальної власності». Так, у п. 1 цього Листа зазначається, що 

у відповідності до пункту 78 постанови пленуму Вищого господарського суду 
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України від 17.10.2012 № 12, комерційне (фірмове) найменування необхідно 

відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України 

та Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з 

додатковою відповідальністю»); найменування юридичної особи не є об'єктом права 

інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини 

регулюються переважно нормами корпоративного законодавства. Найменуванням 

юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав 

і обов'язків як самостійного суб'єкта права. Таке найменування є для юридичної 

особи тим самим, що для фізичної особи її ім'я. Його виникнення слід пов'язувати з 

датою державної реєстрації юридичної особи. Фірмовим (комерційним) 

найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює 

підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на 

ринку і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) 

відносинах. Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності 

комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК 

України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування, зокрема щодо 

зазначення організаційно-правової форми підприємства. Для комерційного 

(фірмового) найменування властиві принципи істинності, постійності та 

виключності. Тобто використання комерційного (фірмового) найменування не 

повинно носити одноразового характеру і, оскільки позов спрямований на 

відновлення порушеного права, використання позивачем комерційних (фірмових) 

найменувань, на захист яких спрямований позов, повинно мати місце, у тому числі, 

і станом на час звернення позивача з відповідним позовом до суду [103]  – така 

позиція безпосередньо впливає на ускладнення формування страхового інтересу і 

визначення предмету договору страхування). 

-  автор сорту рослин, породи тварин; 

-  спадкоємці автора сорту рослин, породи тварин; 

-  особи, які набули майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, 

породу тварин за договором чи законом; 

-  автор компонування інтегральної мікросхеми; 
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-  спадкоємці автора компонування інтегральної мікросхеми; 

-  особи, які набули прав на компонування інтегральної мікросхеми за договором 

чи законом; 

-  особи, яким належить право використання географічного найменування 

походження товару (послуги). 

Стосовно таких об’єктів інтелектуальної власності як раціоналізаторська 

пропозиція та наукове відкриття вважаємо, що ці об’єкти є досить специфічними для 

формування страхового інтересу з наступною формалізацією у договорі страхування. 

Це обґрунтовується такими міркуваннями: 

Регулювання використання раціоналізаторської пропозиції будується на главі 41 

ЦК України та Тимчасовому положенні про правову охорону об'єктів промислової 

власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, що затверджено Указом 

Президента України від 18 вересня 1992 р. № 479/92. Якщо норми ЦК України щодо 

раціоналізаторської пропозиції носять здебільшого деклараційний характер, то 

Тимчасове положення в регулюванні відносин між автором та роботодавцем з 

приводу раціоналізаторської пропозиції морально та практично застаріло. 

Видається, що більш реальний механізм набуття прав на раціоналізаторську 

пропозицію та їх наступну охорону є використання правового механізму охорони 

прав на винаходи та корисні моделі, що також більш адекватно бути сприйняте в 

частині окреслення страхового інтересу. 

Науковому відкриттю присвячена глава 38 ЦК України. Комплекс прав, що 

належить авторові наукового відкриття у сучасному законодавстві не визначений, 

оскільки не має спеціалізованого закону, який згідно із ч.2 ст. 458 ЦК України 

повинен встановити правову охорону прав автора наукового відкриття. На нашу 

думку такий закон передусім повинен визначити безпосередньо комплекс прав, що 

будуть належати авторові наукового відкриття. 

Підсумовуючи викладене відзначимо, про необхідність уточнення абзацу 1 ч.1 

ст. 2 Закону України «Про страхування» у такій редакції: «Страховиками, які   мають   

право   здійснювати   страхову діяльність на території України, є фінансові установи, 

які створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з 
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додатковою відповідальністю згідно із застосовного до цих організаційно-правових 

форм законодавства України, з урахуванням того, що учасників кожної з таких 

фінансових установ повинно бути не менше трьох,  та   інших особливостей,   

передбачених цим Законом, а також одержали у встановленому порядку ліцензію на 

здійснення страхової діяльності (далі - страховики-резиденти)». З огляду на 

спеціальний статус можна зазначити, що об’єднання страховиків хоча і не 

приймають участь у страхових відносинах, що складаються між страховиком та 

страхувальником, але виконують важливу правову функцію по об’єднанню, розвитку 

та захисту страховиків як суб’єктів як страхових правовідносин так і цивільних 

правовідносин у самому широкому сенсі. Абзац 1 ст. 3 Закону України «Про 

страхування» слід також уточнити у наступній редакції: «Страхувальником є особа, 

що реалізує свій страховий інтерес в отриманні захисту предмета страхування або 

правомочностей пов'язаних з ним шляхом укладання договору страхування або яка 

виступає стороною договору страхування на користь іншої особи на добровільній 

основі або в силу закону для забезпечення страхового інтересу такої особи або ж 

переведення на таку особу вигоди від страхування». Суб’єктами, які мають 

страховий інтерес по відношенню до об’єктів права інтелектуальної власності є 

особи, яким належить право інтелектуальної власності на підставі закону або 

правочину з таким власником або їх спадкоємці в межах строку дії охорони прав 

інтелектуальної власності. 

 

2.3. Зміст страхового правовідношення 

 

В. І. Серебровський вказував, що оскільки значна кількість норм страхового 

права має на меті регулювання тих відносин, які виникають в договірному порядку 

між страховиком, страхувальником і іншими особами, які є іноді суб'єктами 

страхового правовідношення, головну роль в системі страхового права грають норми 

цивільного права. Частина цих норм має спеціальне призначення регулювати 

страхові відносини, частина є запозиченою із загального арсеналу норм цивільного, 

переважно зобов'язального, права. [40, с. 277].    
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Необхідним є розкриття змісту страхового правовідношення через призму   

цивільного правовідношення та договору як основної підстави виникнення 

зобов’язань між суб’єктами права та засобу формалізації страхового 

правовідношення.  

Цивільні правовідносини мають юридичний та фактичний зміст. Якщо 

фактичний зміст правовідносин становлять вольові дії (взаємодія) їх учасників, то 

юридичний зміст — суб’єктивні права та обов’язки учасників. Без сумніву, саме 

юридичний зміст правовідносин становить найбільший інтерес для правників, тому 

з’ясування питання про сутність суб’єктивних прав i суб’єктивних обов’язків 

учасників цивільних правовідносин є найважливішим [93, с. 102]. 

 Здійснення фізичними та юридичними особами діяльності, завжди 

супроводжується ймовірністю настання певних несприятливих подій, що негативно 

впливають на майновий стан осіб, можливість здійснення ними звичайної діяльності 

тощо. Цей природний факт знайшов своє відображення у правових нормах, 

наприклад, ч. 1 ст. 323 ЦК України встановлює, що ризик випадкового знищення та 

випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не 

встановлено договором або законом. Це положення також розкривається у ч.1 ст. 668 

ЦК України, де зазначається, що ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження товару переходить до покупця з моменту передання йому товару, якщо 

інше не встановлено договором або законом [47]. 

Як зазначалося у попередньому розділі одним із дієвих засобів боротьби з 

наслідками несприятливих явищ якими, зокрема, є ризик випадкового знищення чи 

пошкодження майна, виступає страхування. 

Відомо, що страхування послаблює момент ризику для окремого господарства, 

дає йому міцну основу для подальшого розвитку. Застрахувавши посіви від 

градобиття, селянин спокійно дивиться у майбутнє; застрахувавши товари, торговець 

впевнено будує свої подальші комерційні розрахунки, а це, в свою чергу, веде до 

зміцнення всього народногосподарського життя, вносить у нього стійкість і спокій 

[104, с. 10]. 
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Аналіз судової практики Верховного Суду України з розгляду цивільних справ, 

що виникають з договорів страхування свідчить, що страхування як система захисту 

майнових інтересів фізичних, юридичних осіб та держави — необхідний елемент 

соціально-економічної системи суспільства. Страхування є інститутом гарантування 

поновлення майнових інтересів та одним із найбільш стабільних джерел 

довгострокових інвестицій [105].   

Хоча ЦК України не містить чіткого визначення страхування однак в ч.1 ст. 979 

ЦК України визначено, що за договором страхування одна сторона (страховик) 

зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій 

стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму 

(страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та 

виконувати інші умови договору [47]. 

При цьому, ч. 4 ст. 333 ГК України встановлює, що страхуванням у сфері 

господарювання є діяльність, спрямована на покриття довготермінових та 

короткотермінових ризиків суб'єктів господарювання з використанням заощаджень 

через кредитно-фінансову систему або без такого використання [105]. 

В ч.1 ст. 352 ГК України страхування визначається як діяльність спеціально 

уповноважених державних організацій та суб'єктів господарювання (страховиків), 

пов'язана з наданням страхових послуг юридичним особам або громадянам 

(страхувальникам) щодо захисту їх майнових інтересів у разі настання визначених 

законом чи договором страхування подій (страхових випадків), за рахунок грошових 

фондів, які формуються шляхом сплати страхувальниками страхових платежів [105]. 

Інше визначення страхування міститься в спеціалізованому нормативно-

правовому акті зі страхування, а саме в Законі України «Про страхування». Так, в ст.1 

Закону України «Про страхування» страхування визначається як вид цивільно-

правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних 

осіб у разі настання певних   подій   (страхових   випадків),   визначених   договором 

страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 

формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових 
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платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів 

цих фондів [1]. 

Відмітимо, що не тільки в нормативно-правових актах, що регулюють 

страхування не міститься єдиного визначення страхування. В науці у дослідників 

страхування також не має єдиного узгодженого визначення страхування як 

правового, економічного, суспільного явища. 

А. Вагнер визначив страхування, як господарську організацію, що зменшує 

всякого роду наслідки, що сталися в силу непередбачених подій з майном окремої 

особи, і розподіляє на випадки в рівній мірі небезпеки, які ще реально не настали 

[40, с. 435]. 

А. Манес стверджував, що страхування є видом економічної передбачливості і 

в той же час є організацією, заснованою на самодопомозі, так як у страхуванні внесок 

кожного одночасно призначається для покриття вимог, що можуть виникнути з боку 

будь-якої іншої заінтересованої особи [9, с. 36]. 

В. Еренберг визначав страхування як самостійний договір. За його словами одна 

сторона (страховик) за сплату йому винагороди на випадок настання передбаченого 

в договорі події, факт настання якої або час, або обсяг настання є невідомими, 

зобов'язана або відшкодувати завдані цією подією шкоду, або сплатити зазначену в 

договорі суму або ренту, – є страховим договором, якщо ця сторона укладає такі 

договори у вигляді планово здійснюваного промислу [40, с. 437]. 

В. І. Серебровський зазначав, що сутність страхування полягає в тому, що 

збиток, який господарство або особа можуть понести від відомої небезпеки, 

розподіляється між кількома господарствами або групами людей, що знаходяться в 

більш або менш однакових умовах по відношенню до наступу тієї ж небезпеки. Цей 

результат досягається тим, що ті особи, яким загрожує яка-небудь небезпека, роблять 

на випадок настання певної небезпеки (пожежі, хвороби тощо) встановлені грошові 

відрахування (внески), з яких поступово складається той фонд, з якого згодом 

виплачується винагорода потерпілому [40, с. 273].    

 К. О. Граве та Л. А. Лунц визначали страхування як сукупність заходів по 

створенню матеріальних ресурсів і (або) грошових коштів, за рахунок яких 
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проводиться відшкодування шкоди, відновлення втрат, що сталися в господарстві при 

стихійних лихах або нещасних випадків. Страхування у власному розумінні слова 

означає утворення страхового фонду за рахунок внесків, здійсненних окремими 

підприємствами, фізичними особами або юридичними особами, причому цей фонд 

перебуває у розпорядженні спеціальної (страхової) організації і використовується у 

випадках виникнення втрат від стихійного лиха і нещасних випадків, коли втрати 

осягають яке-небудь з підприємств або осіб з числа тих, які своїми внесками брали 

участь в утворенні даного фонду [49, с. 30]. 

О. Д. Вовчак зазначає, що більшість визначень категорії страхування в умовах 

соціалізму мали універсальний характер і зводились до обґрунтування механізму 

створення централізованих (резервних) фондів. Так, у т. 11 Української радянської 

енциклопедії (1984) дається таке тлумачення категорії страхування: "Страхування 

державне — система заходів, що здійснюється державою з метою створення 

грошового (страхового) фонду, призначеного для покриття збитків від стихійного 

лиха, нещасних випадків тощо. Страховий фонд складається з внесків окремих 

організацій і громадян — страхувальників. Він витрачається на відшкодування 

збитків, завданих застрахованому майну, а також на матеріальне забезпечення 

громадян у разі настання страхового випадку — обумовленого законом, договором 

події страхування" [106, с. 111]. 

Деякі вчені виділяють в страхуванні перш за все відношення між його 

сторонами. Так, наприклад, О. І. Худяков визначає, що страхування являє собою 

відношення між страхувальником і страховиком з надання за плату у вигляді 

страхової премії страхувальникові (застрахованій особі) страхового захисту, який в 

матеріальному аспекті виражається страховою виплатою, здійсненою при настанні 

страхового випадку, а також іншими витратами, передбаченими договором або 

законодавством [67, с. 16]. 

Ю. А. Тарасова визначає страхування як систему економічних відносин, що 

включає сукупність форм і методів цільових резервів, їх формування та використання 

для відшкодування збитків [25, с. 16]. 
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С. С. Осадець вказує, що страхування, з одного боку, це економічні відносини, 

за яких страхувальник сплатою грошового внеску забезпечує собі чи третій особі в 

разі настання події, обумовленої договором або законом, виплати страховиком, який 

утримує певний обсяг відповідальності і для її забезпечення поповнює та ефективно 

розміщує резерви, здійснює превентивні заходи щодо зменшення ризику і в разі 

необхідності перестраховує частину останнього [107, с. 84].   

Т. В. Степанова визначає, що страхування - це економічна категорія, система 

економічних відносин, які включають сукупність форм і методів формування 

цільових фондів грошових коштів та їх використання на відшкодування збитку, 

обумовленого різними непередбачуваними несприятливими явищами (ризиками) 

[96, с. 82]. 

Таким чином, за наведеними визначеннями можна дійти висновку, що науковці 

намагалися і намагаються визначати страхування за притаманними страхуванню 

елементами, виокремлюючи один або декілька з них і надаючи йому або їм 

домінуючого значення. Так, страхування є спеціалізованою господарською 

організацією або певним страховим фондом, або самостійним договором, або цілою 

системою заходів, або послугою тощо. 

Безумовно, страхування, як певна діяльність врегульована державою, 

опосередковує між суб’єктами певні специфічні суспільні відносини, що мають 

особливий об’єкт. 

В ЦК України регулювання відносин страхування описано в главі 67 розділу ІІ 

книги п’ятій «Зобов’язальне право», що виключно прирівнює відносини страхування 

до зобов’язального цивільного правовідношення, підтверджуючи цим тезу                              

В. І. Серебровського про те, що страхові відносини регулюються переважно нормами  

зобов'язального права. 

Фактично, зобов’язальне право опосередковує собою оборот об’єктів права 

підкреслюючи дихотомію цивільного обороту наповнюючи його економічним 

змістом, а економіку – правовим.  Зобов'язальні правовідносини становлять чи не 

найбільший пласт цивільно-правових відносин. Вони характеризуються низкою 

відмінних ознак, що виокремлюють їх серед інших суспільних відносин [108, с. 11]. 
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Давніми римлянами зобов’язання визначалось як правові пута, сила яких 

вимушує нас до виконання на користь певної особи відповідно до правових норм. 

Внаслідок чого поширене бачення зобов’язання як правовідносин, в яких одній особі 

належить право на дії іншої особи, або як правового зв’язку, завдяки якому одна 

особа зобов’язана щодо іншої до надання, дії або утримання від дій [109, с. 11]. 

Правовідношенням за визначенням О. С. Іоффе та М. Д. Шаргородський є 

врегульоване правом суспільне відношення між конкретними особами, взаємна 

поведінка суб’єктів якого юридично встановлена та реалізація якого забезпечена 

заходами державної охорони [110, с. 158]. 

М. І. Абдулаєв зазначає, що правовідносини можна визначити як 

індивідуалізоване, вольове суспільне відношення, що складається на базі взаємного 

визнання свободи і формальної рівності його учасників і характеризується наявністю 

у сторін суб'єктивних прав і обов'язків [111, с. 68]. 

Цивільне правовідношення — це особисте немайнове або майнове відношення, 

врегульоване нормами цивільного права, що виникає мiж автономними i 

рівноправними суб’єктами, які надiленi суб’єктивними цивільними правами та 

суб’єктивними цивільними обов’язками [93, с. 99]. 

Правовідносини є об'єктивною формою реалізації прав і обов'язків. Здебільшого 

через правовідносини (але не винятково через них) здійснюються функції права [99, 

с. 382]. 

Спеціальне страхове законодавство не встановлює перелік прав учасників 

страхового правовідношення. При цьому ст.ст. 20  та 21 Закону України «Про 

страхування» передбачені обов’язки страховика та страхувальника, які 

кореспондуються з положеннями ст.ст. 988 та 989 ЦК України. Можемо констатувати, 

що власник об’єкта права інтелектуальної власності будучи в статусі страхувальника 

не набуває унікальних прав та обов’язків в цьому статусі через виражений страховий 

інтерес щодо захисту майнових прав на належний йому об’єкт права інтелектуальної 

власності. Можемо тільки зазначити, що оскільки власник об’єкта права 

інтелектуальної власності звертаючись до страховика реалізує свій страховий інтерес 

по захисту такого об’єкта зобов’язаний підтримувати в дії охоронний документ, який 
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закріплює набуття ним права інтелектуальної власності, а для сфери авторського 

права зобов’язаний отримати свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір з 

метою формалізації свого статусу як автора. Цивільні правовідносини є одним з видів 

правових відносин і володіють як загальними ознаками, характерними для всіх 

правовідносин, так і спеціальними (галузевими). До числа загальних ознак 

правовідносин відносяться: 

- вольовий характер правовідносини - наявність об'єктивно вираженої волі всіх 

його учасників; 

- вплив правових норм на суспільні відносини, що й надає їм правовий характер; 

- індивідуалізований зв'язок суб'єктів правовідносин, яка виражається в їх 

суб'єктивних правах і обов'язках; 

- гарантованість і охорона заходами державного примусу; 

Специфічні ознаки цивільних правовідносин зумовлені особливостями 

предмета і методу цивільно-правового регулювання. До їх числа належать такі: 

- юридична рівність учасників цивільних правовідносин. Їм властиві відносини 

координації, а не субординації; 

- майнова і організаційна відособленість суб'єктів цивільних правовідносин; 

- диспозитивність регулювання більшості цивільних правовідносин; 

- переважання майнових способів захисту суб'єктивних цивільних прав [112,                 

с. 117]. 

Різноманітність наукових визначень категорії правовідносин підкреслює 

фундаментальність цієї категорії для правової науки та феноменальність явища у 

суспільних відносинах. З нашої точки зору, найбільш повно наукову проблематику 

пошуку відповіді на питання суті правовідносин окреслив А. П. Дудін зазначивши, 

що всі автори, незважаючи на відмінність точок зору, згодні в одному: 

правовідносини утворюються з двох основ — норм права і фактичних суспільних 

відносин. Але ці дві основи, як правило, приймаються не за моменти (сторони) 

одного цілого, а за самостійні й різні, хоча і тісно взаємозалежні явища... Саме тому 

далі і починаються розбіжності: у одних авторів із взаємодії цих основ виходить 

особливе ідеологічне відношення, що виникає в результаті впливу норм права на 
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поведінку людей і представляє собою зв'язок прав однієї особи з кореспондуючими 

їм обов'язками іншої особи, в інших — форма врегульованих нормами права 

суспільних відносин, у третіх — саме врегульоване цивільне відношення, учасники 

якого виступають носіями суб'єктивних прав і обов'язків, у четвертих — уявна 

модель поведінки, у п'ятих — юридично окреслений зв'язок між суб'єктами [113,                  

с. 24].  

Л. А. Лунц стверджував, що цивільно-правовий характер відносин страхування 

не може викликати сумніву [49, с. 10]. 

За словами О. С. Іоффе страхове правовідношення є одним із видів цивільно-

правових зобов'язань. Порядок його встановлення розрізняється в залежності від 

того, чи йдеться про добровільне або обов'язкове страхування, але основні функції, 

виконувані учасниками зобов'язання, в обох випадках збігаються: страхувальник 

зобов'язується вносити встановлені страхові платежі, а страховик, зі свого боку 

зобов'язується виплатити страхувальнику або призначеній ним третій особі страхове 

відшкодування при майновому і страхову суму при особистому страхуванні, якщо 

настане подія, в силу якої встановлено зобов'язання зі страхування. Можна, таким 

чином, сформулювати загальне поняття страхового зобов'язання. В силу зобов'язання 

зі страхування одна сторона, страхувальник, зобов'язується вносити встановлені 

страхові платежі, а інша сторона-страховик, зобов'язується при настанні 

передбаченої події виплатити страхове відшкодування (страхову суму). Наведене 

визначення показує, що зобов'язання по страхуванню взаємне і оплатне. Його 

взаємний характер випливає з того, що кожна сторона володіє правами і обов'язками: 

страхувальник зобов'язаний вносити страхові платежі, але при настанні передбаченої 

події має право отримати страхове відшкодування (страхову суму), а страховик 

зобов'язаний при зазначених умовах сплатити відповідну грошову суму, але має 

право на отримання платежів від страхувальника. Очевидна також оплатна природа 

зобов'язання, за якою страховик зобов’язаний прийняти обов'язки перед 

страхувальником при отриманні від нього винагороди у вигляді страхових платежів. 

Одна з особливостей страхових правовідносин полягає в тому, що обов'язок 

страховика виплатити страхове відшкодування (страхову суму) виникає тільки при 
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настанні передбаченої законом або договором події (пожежі, смерті тощо). Це може 

створити враження, ніби страхування - умовна угода, що, однак, не відповідає 

дійсності. Адже умова становить необов'язковий, випадковий елемент угоди, 

вчинення якої здійснено і без нього. Навпаки, страхування не може існувати без 

посилання на відповідну умовну подію, що є вже не випадковим, а, навпаки, 

обов'язковим (конститутивним) елементом цього договору. До того ж ненастання 

передбаченої події призводить тільки до одного наслідку: у страховика не з'являється 

обов'язку сплатити страхове відшкодування (страхову суму). Всі ж інші наслідки, що 

виникли із зобов'язання (наприклад, збереження за страховиком права на отримання 

платежів), залишаються недоторканними. Значить, і з цієї точки зору для кваліфікації 

страхового зобов'язання як умовного немає підстав [43, с. 734-735]. 

Саме тому нами страхування сприймається як відносини, що виникають на 

підставі договору страхування або закону і опосередковують формалізацію 

страхового інтересу однієї особи (страхувальника) і кореспондуючого обов’язку 

іншої особи (страховика) здійснити на умовах визначених договором страхування 

або законом грошову виплату на користь страхувальника або третьої особи 

(вигодонабувача) при настанні заздалегідь визначеної події (ймовірного ризику), що 

порушує страховий інтерес страхувальника стосовно предмету страхування.   

При цьому, можемо відмітити, що страхові правовідносини мають свої 

специфічні ознаки, які виділяють з поміж інших цивільних правовідносин. Перш за 

все специфікою суб’єктного складу. Так одним із суб’єктів страхового 

правовідношення є спеціальний суб’єкт – страховик, який підпорядковується 

імперативним нормам законодавства. По-друге, чітко визначеним об’єктом, яким є 

передбаченні нормами законодавства України майнові інтереси. По-третє, 

виникнення, зміна та припинення страхових правовідносин врегульовується як 

нормами закону, так і нормами договору.  

З урахуванням цього, можемо сформулювати особливості правовідносин у сфері 

страхування права інтелектуальної власності. Так, передусім зазначимо, що такі 

правовідносини виникають між спеціальними суб’єктами – страховиком та 

страхувальником, яким є власник права інтелектуальної власності або ліцензіат – 
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суб’єкт такого права. Об’єктом страхового правовідношення в сфері інтелектуальної 

власності є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з володінням, 

користуванням та розпорядженням права інтелектуальної власності при його набутті, 

здійсненні та реалізації.  Предметом страхування права інтелектуальної власності є 

право інтелектуальної власності на результат інтелектуальної творчої діяльності, 

який визначається відповідно до законодавства як об’єкт права інтелектуальної 

власності.     

Оскільки страхове правовідношення є різновидом цивільного правовідношення, 

то йому притаманна і структура цивільного правовідношення. Незважаючи на 

відсутність єдиного визначення цивільного правовідношення, воно як правова 

категорія та суспільне явище має певну, чітко визначену структуру, яка складається з 

трьох елементів: суб’єктів, об’єкту та змісту правовідносин. 

Наділення юридичних та фізичних осіб свободою підприємницької діяльності 

неминуче веде до розширення сфер застосування цивільно-правового договору як 

правової форми, яка є найбільш адекватною вільним ринковим відносинам. Договір 

є однією з найпоширеніших підстав виникнення цивільно-правових зобов'язань [114, 

с. 235]. Саме тому, вважаємо за доцільне перейти до його розгляду. 

Договір, будучи однією з найбільш давніх правових конструкцій, відомий з часів 

зародження в суспільстві потреби у встановленні конкретних відносин з приводу 

переміщення матеріальних благ на основі узгодженої волі їх суб'єктів. Цілком 

природньо, що в цей же момент набувають практичну актуальність і привертають в 

зв'язку з цим увагу питання укладення договору. В римському приватному праві на 

досить високому рівні було розроблено вчення про склад договірних умов, який 

включав essentialia negotii (умови, які обов'язково повинні бути встановлені 

сторонами), naturalia negotii (умови, які зазвичай в угоді присутні, але не є 

необхідними), а також accidentalia negotii (умови, внесені в угоду самими сторонами) 

[115, с. 148].  

Частина 1 ст. 626 ЦК України встановлює, що договором є домовленість двох 

або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних 

прав та обов’язків [47].  



109 
 

 
 

Як юридичному факту договору властиві такі ознаки: 

1)  у ньому виявляється воля не однієї особи (сторони), а двох чи кількох, 

причому волевиявлення учасників за своїм змістом повинно збігатися і відповідати 

одне одному; 

2)   договір – це така спільна дія осіб, яка спрямована на досягнення певних 

цивільно-правових наслідків: набуття, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Саме за цією ознакою цивільно-правовий договір відрізняється від 

договірних форм, що їх використовують в інших галузях права і де вони набувають 

певних специфічних рис. 

Іноді під поняттям «договір» розуміють самі цивільні правовідносини 

(зобов’язання), що виникають з договору як юридичного акту, або мають на увазі 

правовий документ, яким зафіксовано факт виникнення договірного зобов’язання з 

волі його учасників [109, с. 556-557]. 

У найширшому сенсі інститут договору - це узгоджена поведінка, тобто 

організаційні форми діяльності, зовнішні прояви яких мають багатозначний характер 

і велике коло застосування в соціальній, економічній, політичній, правовій та ін. 

сферах. Інститут договору як соціальне явище носить постійний характер; його 

інституційні форми, зміст, види, сфери застосування - змінний. У соціальному 

значенні договір присутній з моменту становлення людського співжиття, виступаючи 

в якості необхідного елемента інтеграції людей в групи, інші колективні утворення. 

Він є формою узгодженої взаємодії, яку слід розглядати як життєво необхідну 

потребу, здатність до об'єднання, процес, спрямований на спільну діяльність, 

встановлення та підтримання відносин, що визначає властивість індивідів 

співіснувати на основі всіх видів домовленостей [116, с. 201].  

І. Степанов на основі глибокого аналізу і дослідження елементів страхування 

вперше дав правове поняття договору страхування. Зокрема, договір страхування він 

визначив так: страховий договір є угода, за якою одна особа, за відому винагороду, 

зобов'язується усунути замість іншого загибель будь-якого фізичного предмета, якщо 

така відбудеться в обумовлений термін від дії певної руйнівної сили [117, с. 22].     
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Не погодився з таким визначенням В. П. Крюков, зазначивши, що надане І. 

Степановим визначення дає лише поверхневе поняття про страховий договір, як про 

окрему угоду двох осіб. Таку угоду ми бачимо і в інших однорідних цивільних 

угодах, так що особливих і симптоматичних відмінностей страховий договір у 

визначенні І. Степанова не має. Це лише "загальний" логічний висновок [118, с. 15].     

В. Ю. Абрамов при цьому відмічає, що у своєму визначенні договору 

страхування І. Степанов врахував не тільки всі основні ознаки, властиві цивільно-

правовій угоді, але і характерні для договору страхування. Проте ознаки, з 

урахуванням яких І. Степанов охарактеризував договір страхування, вимагають 

деякого коректування і уточнення з урахуванням вимог, що пред'являються сучасним 

страховим законодавством. Тут, перш за все, слід зупинитися на принципових 

моментах. Основне призначення страхування І. Степанов бачив в тому, що страховик 

зобов'язаний за винагороду усунути замість іншої особи загибель майна від дії 

руйнівної сили. У запропонованому визначенні не враховано багато інших ознак, що 

властиві договору страхування, тобто індивідуальні ознаки страхової угоди. Зокрема, 

договір страхування в розумінні І. Степанова не містить в собі ознак угоди, пов'язаної 

з елементом випадковості. Залишається також невизначеним ставлення особи до 

загиблого майна, так як не зовсім ясно, якій особі страховик зобов'язаний усунути 

загибель - будь-якій або все ж особі, у якій виник збиток, - страховому інтересанту. 

Відсутня ясність в тому, яким чином страховик повинен і може усунути загибель 

майна. У буквальному значенні та тлумаченні такого формулювання під усуненням 

можна розуміти тільки такі дії, якими є чисто профілактичні заходи, які полягають у 

проведенні необхідних заходів для створення умов з метою запобігання загибелі 

майна, що не властиво функції страховика [3, с. 322].     

К. П. Побєдоносцев сформулював визначення договору страхування як 

самостійного договору, що вчинюється заради одного забезпечення. Одна особа-

страховик приймає у іншої особи-страхувальника майно на свій страх, тобто 

зобов’язується виплатити їй винагороду за шкоду або загибель майна від нещасного 

випадку. Страховий договір є письмовим і полягає в формі так званого поліса                   

(італ. polizza, від сл. pollicitatio), в якому викладаються умови страхування (в 



111 
 

 
 

страхових товариствах, які ведуть майже виключно цю операцію, використовуються 

для цього друковані бланки), з отриманням премії, що складається в певному 

відсотку страхованої цінності [51].     

М. А. Казаков відзначав, що договір майнового страхування є такий договір, в 

силу якого одна сторона (страховик) зобов'язується за відому винагороду 

задовольнити шкоду або збиток, який може спричинитися в майні іншої сторони 

(страхувальника) від заздалегідь певного нещасного випадку (т.Х, ч .1, ст. 2199). 

Звичайно договір страхування здійснюється на певний строк і має на меті 

перенесення загибелі або пошкодження своєї речі на іншу особу - страховика; 

Останнє і є характерною рисою договору майнового страхування [119, с. 65].      

Стаття 979 ЦК України визначає, що за договором страхування одна сторона 

(страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) 

виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, 

грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати 

страхові платежі та виконувати інші умови договору. При цьому, ст. 354 ГК України 

також містить визначення договору страхування, згідно якого, за договором 

страхування страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити 

страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у 

договорі страхування, а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у 

визначені строки та виконувати інші умови договору [47].     

   Закон України «Про страхування» в ст.16 також містить визначення договору 

страхування. Так, відповідно до нього договір страхування - це письмова угода між 

страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у 

разі настання страхового випадку здійснити страхову   виплату страхувальнику або 

іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь якої 

укладено договір страхування (подати   допомогу,   виконати   послугу тощо), а 

страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та 

виконувати   інші   умови договору [1].     

         Наведені правові норми, що містяться в різних нормативно-правових актах 

визначають один і той же юридичний факт – договір страхування, але сформульовані 
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законодавцем різними словами. Оскільки нормою права є загальнообов'язкове 

правило поведінки, сформоване в суспільстві відповідно до визнаної в ньому 

справедливої міри свободи і рівності та формально визначене (встановлене чи 

санкціоноване) і забезпечене державою з метою регулювання, охорони та захисту 

суспільних відносин, то саме для уніфікації суспільних відносин необхідно привести 

наведені вище правові норми, що закріплені в статтях різних нормативно-правових 

актів до єдиного змісту. Начебто, зміст ст. 16 Закону України «Про страхування» 

виглядає більш ґрунтовно, оскільки передусім наведене визначення договору 

страхування вказує на форму такого договору, а саме що це є письмова угода між 

страхувальником і страховиком. Однак аналогічне закріплено у ст. 981 ЦК України. 

Так, ч.1 ст. 981 ЦК України вказує, що договір страхування укладається в письмовій 

формі. При цьому у ч.2 ст. 981 ЦК України зазначається, що у разі недодержання 

письмової форми договору страхування такий договір є нікчемним [47].     

         Таким чином, вбачається, що норми Цивільного кодексу України більш 

повно розкривають поняття договір страхування. 

         Однак, Цивільний кодекс України не містить норми, які б регулювали 

порядок укладання договору страхування. На це питання відповідають норми Закону 

України «Про страхування». 

        Стаття 18 Закону України «Про страхування» встановлює, що для 

укладання договору   страхування   страхувальник   подає страховику письмову заяву 

за формою, встановленою страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти договір страхування [1]. 

         Факт укладання договору страхування   може   посвідчуватися страховим 

свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування (ця норма 

ст. 18 Закону України «Про страхування» корелюється з абз. другим ч. 1 ст. 981 ЦК 

України, який також визначає, що договір страхування може укладатись шляхом 

видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката). 

Договір страхування набирає чинності з моменту   внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено договором страхування (аналогічне положення 

також міститься в ч.1 ст. 983 ЦК України, яка закріплює, договір страхування набирає 
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чинності з моменту внесення страхувальником першого страхового платежу, якщо 

інше не встановлено договором). 

Таким чином, пропонується закріпити визначення договору страхування, що 

наведене в Законі України «Про страхування» як єдине в чинному законодавстві 

України. 

Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» визначив, що метою адаптації 

законодавства   України   до   законодавства Європейського Союзу є досягнення 

відповідності правової системи України acquis communautaire (правова система 

Європейського Союзу, яка включає   акти   законодавства   Європейського   Союзу 

(але не   обмежується   ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства, 

Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та 

внутрішніх справ) з   урахуванням   критеріїв,   що висуваються Європейським 

Союзом (ЄС) до держав, які мають намір вступити до нього.     Адаптація 

законодавства України до   законодавства   ЄС   є пріоритетною складовою процесу 

інтеграції України до Європейського Союзу, що в свою чергу є пріоритетним 

напрямом української зовнішньої політики [120].     

З урахуванням цього вважаємо за необхідне дослідити особливості правового 

регулювання договору страхування в ЄС і порівняти з аналогічним регулюванням, 

що впроваджено в Україні, яке аналізоване вище. 

Як зазначає Ю. Т. Ахвледіані особливістю страхового ринку країн ЄС є 

формування єдиного страхового середовища і уніфікованого національного 

страхового законодавства [121, с. 222].     

Важливо зазначити, що право ЄС хоча і не має сформованого окремого 

інституту регулювання страхового договору, однак окремими правовими нормами 

врегульовує договір страхування. 

Зокрема, Друга Директива Ради 88/357/ЄЕС "Щодо узгодження законів, 

підзаконних та адміністративних     положень стосовно прямого страхування, 

іншого, ніж страхування життя, і визначає положення для спрощення     ефективного 

користування свободою надання послуг та про внесення змін до Директиви 
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73/239/ЄЕС" від 22 червня 1988 року чітко визначила, що її положення поширюються 

на обов’язкове страхування, і при цьому, встановила, що договір обов’язкового 

страхування повинен відповідати спеціальним положенням законодавства 

відповідної держави-члена [122].     

Іншими нормативно-правовими актами ЄС, що регулюють договір страхування 

є: 

1. Директива Ради 93/13/ЄEC від 5 квітня 1993 року щодо несправедливих умов 

споживчих договорів. 

Метою цієї Директиви є наближення законів, підзаконних та адміністративних 

положень держав-членів щодо несправедливих умов у договорах, укладених між 

продавцем або постачальником та споживачем. 

 Ця директива присвячена несправедливим умовам договору і спрямована на 

захист споживачів від стандартних умов договору, які пропонувалися продавцями 

товарів і послуг, включаючи страхові послуги, як свого роду типові і були в деяких 

випадках вкрай невигідні покупцю. 

Стаття 3 Директиви встановлює, що умова договору, що не обговорювалась 

індивідуально, має розглядатись у якості несправедливої, якщо за порушення вимоги 

сумлінності вона викликає значні невідповідності в правах та обов’язках сторін, що 

випливають з договору, на шкоду споживачу. Умова має завжди розглядатись як така, 

що не була обговорена індивідуально, якщо вона була складена заздалегідь, і тому 

споживач не мав можливості вплинути на склад умови, особливо у зв’язку із 

заздалегідь сформульованим стандартним договором. 

Той факт, що деякі елементи умови або одна конкретна умова були обговорені 

індивідуально, не має виключати застосування цієї Статті до іншої частини договору, 

якщо загальна оцінка договору вказує на те, що він, проте, є заздалегідь 

сформульованим стандартним договором. Якщо будь-який продавець або 

постачальник стверджують, що стандартну умову було обговорено індивідуально, 

тягар доведення у зв’язку з цим має бути покладений на нього. Додаток має містити 

вказівний та невичерпний перелік умов, що можуть бути розглянуті як несправедливі 

[123].     
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При цьому у вступній частині Директива містить положення про те, що оскільки 

для мети цієї Директиви оцінка несумлінного характеру не має застосовуватись ні до 

умов, що описують основний предмет угоди, ні до ціни/якості наданих товарів або 

послуг; оскільки основний предмет угоди і співвідношення ціна/якість можуть, 

проте, бути врахованими при оцінюванні сумлінності інших умов; оскільки з цього, 

окрім всього іншого, виходить, що в угодах страхування умови, які чітко визначають 

або описують застрахований ризик та зобов’язання страхувальника, не мають 

підлягати такому оцінюванню, оскільки такі обмеження враховуються при 

розрахунку премії, яку сплачує споживач. 

Тобто, умови договору не визнаються погодженими належним чином в ході 

індивідуальних переговорів, якщо покупець страхової послуги отримав вже 

сформульований стандартний або типовий текст договору і не мав можливості 

змінити його зміст. Дане положення має велике практичне значення, так як більшість 

договорів страхування готуються страховиками заздалегідь і носять типовий 

характер. 

Стаття 2 Директиви визначає, що споживачем є будь-яка фізична особа, що в 

договорах, регульованих цією Директивою, діє з метою, що є поза межами її 

професійної діяльності, бізнесу, професії. Продавцем або постачальником є будь-яка 

фізична або юридична особа, що в договорах, регульованих цією Директивою, діє з 

метою, що відноситься до його професійної діяльності, бізнесу або професії, та 

знаходиться в державній або приватній власності. 

Стаття 5 Директиви встановлює, що у випадку договорів, у яких всі або деякі 

запропоновані споживачу послуги надані в письмовій формі, ці умови мають завжди 

бути складені простою, зрозумілою мовою. Якщо є сумніви щодо значення умови, 

має переважати найбільш сприятливе для споживача тлумачення [123]. 

2. Директива 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від 25 листопада 

2009 року про початок і ведення діяльності у сфері страхування і перестрахування в 

ст. 184 закріплює, що у випадках, коли страхування, не пов’язане із життям, 

пропонується згідно права на заснування організації або свободи надання послуг, 

власник страхового полісу повинен, перед прийняттям на себе будь-якого 
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зобов’язання, бути проінформований про державу-члена, в якій знаходиться 

головний офіс або філія, з якою буде укладено договір.   Будь-які документи видані 

власнику страхового полісу повинні містити інформацію, вказану у першому 

підрозділі. Зобов’язання накладені в першому і другому підрозділах не повинні 

застосовуватись до великих ризиків. Договір або будь-який інший документ, який 

надає страхове покриття, разом з страховою пропозицією, у випадках коли вона є 

обов’язковою для власника страхового полісу, повинен містити адресу головного 

офісу або, в залежності від конкретного випадку, філії страхової організації, що надає 

послуги зі страхування, не пов’язаного із життям, яка надає страхове покриття. 

В ст. 185 Директиви зазначається, що до підписання договору про страхування 

життя, власнику страхового полісу повинна бути повідомлена принаймні така 

інформація як: 

– назва організації і її юридичну форму;  

– назва держави-члена, у якій знаходиться головний офіс і, за необхідності, філії, 

яка укладає договір; 

– адреса головного офісу і, за необхідності, філії, яка укладає договір;  

– конкретне посилання на звіт про платоспроможність і фінансовий стан, як 

вказано у статті 51, яке дозволяє власнику страхового полісу отримати легкий доступ 

до цієї інформації.  

На додаток, повинна бути надана спеціальна інформація для забезпечення 

належного розуміння ризиків, що складають основу договору, які приймає на себе 

власник страхового полісу [124].     

Окремі норми, що регулюють договір страхування, також містяться в деяких 

спеціальних директивах ЄС, до яких можна віднести директиви, присвячені 

страхуванню цивільної відповідальності автовласників, зокрема, Директива 

2009/103/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.09.2009 щодо страхування від 

цивільної відповідальності по відношенню до використання автотранспортних 

засобів та забезпечення виконання зобов’язань щодо страхування такої 

відповідальності. 
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Страхування цивільної відповідальності автовласників традиційно розглядалася 

в ЄС як спеціальний або особливий вид страхування, суттєво відмінний від інших 

видів страхування іншого, ніж страхування життя. Ця обставина зумовила наявність 

окремого спеціального регулювання. При цьому, необхідно зазначити, що саме 

цивільно-правове регулювання договору обов'язкового страхування цивільно-

правової відповідальності автовласників є найбільш уніфікованим, гармонізованим і 

розвиненим на всій території ЄС. Дана особливість (найбільш успішна уніфікація і 

гармонізація) обумовлена двома взаємопов'язаними причинами, а саме необхідністю 

забезпечення і захисту прав і законних інтересів страхувальників, для яких 

укладення даного договору є обов'язковим до виконання, а з іншого боку, сутністю 

договору обов'язкового страхування. Оскільки відомо, страхування цивільної 

відповідальності автовласників є обов'язковим видом страхування, тобто існує 

законодавчо закріплений обов'язок страхувальника укласти відповідний договір 

страхування. Як правило, у всіх юрисдикціях щодо обов'язкових видів страхування 

нормативно встановлюються істотні умови відповідного договору. Дана обставина 

істотно полегшує уніфікацію і встановлення однакових норм у сфері регулювання 

договору обов'язкового страхування на всій території ЄС [125].     

  З огляду на наведене бачимо, що договір страхування є угодою, відповідно до 

якої одна сторона, що має спеціальний статус, що підтверджується певними 

дозвільними документами (страховик) зобов'язується за встановлену плату (страхову 

премію) забезпечити страховий захист інтересу (страхового інтересу) іншої сторони 

– страхувальнику або за її вказівкою, що передбачається договором третій особі. 

Договір страхування формалізує майнові відносини, що складаються між страховою 

компанією та страхувальником стосовно забезпечення страхового захисту страхового 

інтересу страхувальника. Договір страхування встановлює права і обов'язки його 

сторін та учасників, що не є стороною, але виступають або застрахованими, або 

вигодонабувачами. В найширшому розумінні договір страхування як і правові норми, 

що закладені в нормативно-правових актах визначає поведінку учасників страхового 

правовідношення. Договір страхування є двостороннім. Сторонами в договорі 
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страхування виступають: страхувальник і страховик, і для його укладення необхідно 

вираз узгодженої волі двох цих суб'єктів.  

В цьому плані треба звернути увагу на ст.ст. 11 та 12 Закону України «Про 

страхування» які регулюють співстрахування та перестрахування.  

Стаття 11 Закону України «Про страхування» визначає, що предмет договору 

страхування може бути застрахований за одним договором   страхування   та за 

згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). При цьому в 

договорі повинні міститися   умови,   що   визначають права і обов'язки кожного 

страховика. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником 

один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах із 

страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї 

частки. 

Стаття 12 Закону України «Про страхування» встановлює, що перестрахування 

- страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником)   на   визначених   

договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед страхувальником 

у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус 

страховика або перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він 

зареєстрований. Страховик (цедент,   перестрахувальник),   який   уклав   з 

перестраховиком   договір   про   перестрахування,   залишається відповідальним 

перед страхувальником у повному обсязі згідно з договором страхування [1].     

  А. Манес відмічав, що перестрахування являє собою засіб для досягнення 

технічного ідеалу страхування; за допомогою нього досягається роздроблення і 

рівняння ризиків, а також встановлення можливого однакового ставлення між 

вимогами до страхових організацій та виконанням цих вимог. За допомогою такої 

організації створюється можливість для одного страхового підприємства приймати 

взагалі участь у великих ризиках на великих районах. При відсутності 

перестрахування власник будь-якого надзвичайно цінного предмета, що може 

піддатися якихось збитків може застрахувати їх тільки таким чином, що входив в 

договір з багатьма різними страховими підприємствами, які зобов'язувалися 

прийняти на страхування його майно від морської небезпеки або від вогню на 
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підставі невеликих часткових договорів. При цьому доводилося б мати справу, 

наприклад, з тридцятьма різними страховиками, з яких кожен ставив різні умови. У 

разі настання нещастя може бути довелося б вести процес з усіма тридцятьма. З 

кожним з них доводилося б встановлювати угоду щодо вартості страхування. До 

подібного складного страхування зверталися б, безсумнівно, надзвичайно неохоче. 

Перестрахування одного дає можливість особі, яка має бажання застрахувати, 

влаштувати цю справу з одним підприємством і як би не була велика вартість 

застрахованого майна, воно приймається на страх на підставі певного розміру 

винагороди для всього цього майна взагалі. Зручність перестрахування полягає ще в 

тому, що страховик сам приймає на себе таку частину ризику, яку він по точному 

розрахунку може витримати без будь-якої небезпеки для його власного підприємства  

[9, с. 85].    

Таким чином вбачається, що ані співстрахування, ані перестрахування не 

перетворюють початковий договір страхування в багатосторонній договір, а лише 

свідчить про те, що на одній його стороні (стороні страховика) бере участь кілька 

осіб. 

При цьому, не перетворює договір страхування в багатосторонню угоду і те, що 

він вчинюється на користь третьої особи - застрахованого або вигодонабувача. Ці 

особи не є сторонами в договорі, і їх наявність не впливає на його двосторонній 

характер. 

Підсумовуючи зазначене можна зробити висновок: 

1. Здійснено огляд страхування як специфічного виду фідуціарних цивільних 

правовідносин. З приводу цього зазначимо, що саме довірчий характер страхових 

відносин, що складаються між страхувальником та страховиком впливає на стійкість 

та ефективність таких відносин та опосередковує їх з поміж інших цивільних 

правовідносин.   

 Об’єктом страхового правовідношення виступає безпосередньо страховий 

інтерес страхувальника; 
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Предметом страхового правовідношення виступає особа страхувальника, 

майно, майнові права, відповідальність перед третіми особами, умови здійснення 

діяльності; 

2. Учасниками відносин, що виникають при здійсненні страхування, є юридичні 

особи , які створюють страховий  продукт,  надають  страхові  послуги чи здійснюють 

посередницьку  діяльність  із  надання  страхових послуг,   а   також  юридичні особи, 

громадяни  України,  іноземці  та  особи  без  громадянства, які звертаються та 

отримують страховий захист. Суб'єктами, що   здійснюють  та/або  забезпечують  

здійснення страхування є страховики та посередники. Учасниками страхового 

правовідношення є страховик та страхувальник. 

3. Особливостями правовідносин у сфері страхування права інтелектуальної 

власності, є те, що вони виникають між спеціальними суб’єктами – страховиком 

(правовий статус, порядок їх створення, діяльності та припинення врегульовано 

законодавчими нормами) та страхувальником, яким є власник права інтелектуальної 

власності або ліцензіат – суб’єкт такого права. Об’єктом страхового 

правовідношення в сфері інтелектуальної власності є майнові інтереси, що не 

суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням права 

інтелектуальної власності при його набутті, здійсненні та реалізації.  Предметом 

страхування права інтелектуальної власності є право інтелектуальної власності на 

результат інтелектуальної творчої діяльності, який визначається відповідно до 

законодавства як об’єкт права інтелектуальної власності.    

4. Запропоновано уточнення визначення страховика з огляду положень Закону 

України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю». 

5. Запропоновано визначення страхувальника. Так, страхувальник – особа, що 

реалізує свій страховий інтерес в отриманні захисту предмета страхування або 

правомочностей пов'язаних з ним шляхом укладання договору страхування або яка 

виступає стороною договору страхування на користь іншої особи на добровільній 

основі або в силу закону для забезпечення страхового інтересу такої особи або ж 

переведення на таку особу вигоди від страхування. Розглянуто визначення 
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страхування з різних законодавчих та науково-теоретичних точок зору, що дозволяє 

сформувати визначення страхування як відносин, що виникають на підставі договору 

страхування або закону і опосередковують формалізацію захисту страхового інтересу 

однієї особи (страхувальника) і кореспондуючого обов’язку іншої особи (страховика) 

здійснити на умовах визначених договором страхування або законом грошову 

виплату на користь страхувальника або третьої особи (вигодонабувача) при настанні 

заздалегідь визначеної події (ймовірного ризику), що порушує страховий інтерес 

страхувальника стосовно предмету страхування.   

 

Висновки до  розділу 2: 

1. Викладене дозволяє стверджувати, що учасниками відносин, що виникають 

при здійсненні страхування, є юридичні особи, які створюють страховий  продукт,  

надають  страхові  послуги чи здійснюють посередницьку  діяльність  із  надання  

страхових послуг,   а   також  юридичні особи, громадяни  України,  іноземці  та  особи  

без  громадянства, які звертаються та отримують страховий захист. Суб'єктами, що   

здійснюють  та/або  забезпечують  здійснення страхування є страховики та 

посередники. Учасниками страхового правовідношення є страховик та 

страхувальник. 

2. Особливостями правовідносин у сфері страхування права інтелектуальної 

власності, є те, що вони виникають між спеціальними суб’єктами – страховиком 

(правовий статус, порядок їх створення, діяльності та припинення врегульовано 

законодавчими нормами) та страхувальником, яким є власник права інтелектуальної 

власності або ліцензіат – суб’єкт такого права. Об’єктом страхового 

правовідношення в сфері інтелектуальної власності є майнові інтереси, що не 

суперечать закону і пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням 

правами інтелектуальної власності при його набутті, здійсненні та реалізації.  

Предметом страхування права інтелектуальної власності є право інтелектуальної 

власності на результат інтелектуальної творчої діяльності, який визначається 

відповідно до законодавства як об’єкт права інтелектуальної власності.     
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3. З метою реалізації забезпечувальної функції страхування пропонується, 

внести у чинне законодавство у сфері інтелектуальної власності норму, яка б 

закріплювала, що власник має право застрахувати належні йому права передбачені 

цим законом в порядку встановленому відповідним законом про страхування і при 

використанні об’єкта інтелектуальної власності сповістити про це інших осіб 

шляхом застосування знаку страхування, яким є латинська літера «i», яка обведена 

колом.      
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РОЗДІЛ 3 «Концептуально-правові засади страхування у сфері 

інтелектуальної власності» 

 

 

3.1. До питання забезпечення непорушності права інтелектуальної 

власності   

 

Інтелектуальна власність покликана стимулювати інновації та творчість, які в 

свою чергу сприяють підвищенню якості нашого життя, прискоренню економічного 

зростання і вирішення серйозних проблем, з якими ми стикаємося в таких областях 

як зміна клімату, чисті види енергії, продовольча безпека і охорона здоров'я [126]. 

За даними Світового банку, частка валової доданої вартості високо- та 

середньотехнологічних секторів у загальному обсязі валової доданої вартості 

переробної промисловості у 2015 році становила 63 відсотки у Швейцарії, 50,5 

відсотка у Чеській Республіці, 61,4 відсотка у Німеччині, 42,8 відсотка в Ізраїлі, 63,7 

відсотка у Південній Кореї, 30,4 відсотка в Україні. При цьому, за даними Держстату, 

в Україні ця частка у 2016 році становила 25,7 відсотка (7,6 відсотка та 18,1 відсотка 

у високо- та середньотехнологічному секторах відповідно). Якщо порівнювати 

валовий внутрішній продукт на душу населення у 2016 році у поточних цінах 2010 

року названих держав із валовим внутрішнім продуктом на душу населення України, 

за даними Національного наукового фонду США, це співвідношення становитиме 

від 8,5 рази до 36 разів (Швейцарія - 79866 доларів США; Ізраїль - 37180,8; Південна 

Корея - 27608,2; Німеччина - 42232,6; Чехія - 18483,7 та Україна - 2185,7 долара 

США). Інноваційне табло ЄС, яке включає дані щодо держав європейського 

співтовариства, держав-кандидатів на вступ в ЄС та деяких інших держав, віднесло 

Україну до групи "Новатор, що формується" разом з Болгарією, Македонією та 

Румунією. Проведений покомпонентний аналіз свідчить, що Україна має значні 

нереалізовані можливості в інноваційному розвитку, особливо щодо комерціалізації 

нововведень і у сфері захисту прав на інтелектуальну власність [127].  
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Ще у звіті 2014 року «Розвиток і захист інтелектуальної власності в Україні», 

підготовлений Бізнес-ініціативою Міжнародної торгової палати щодо зупинення 

підробок і піратства (BASCAP) та Національним комітетом Міжнародної торгової 

палати (ICC Ukraine) зазначалося, що захист інтелектуальної власності позитивно 

впливає на економіку стосовно ВВП, створення робочих місць, податкових 

надходжень, розвитку і конкурентоздатності компаній. Інтелектуальна власність 

сприяє надходженню прямих іноземних інвестицій та переданню технологій. 

Враховуючи те, що сфера технологій і послуг швидко наздоганяє галузь 

виробництва, виступаючи рушієм надходження прямих іноземних інвестицій 

необхідно забезпечити надійну законодавчу базу у сфері інтелектуальної власності 

та ефективний захист прав інтелектуальної власності. Надійний режим охорони 

інтелектуальної власності матиме вирішальне значення для досягнення цілей щодо 

підтримки інноваційних підприємств та збільшення попиту на інновації у всіх 

галузях економіки. [128, с. 3-4]. 

Необхідно відмітити, що згідно щорічного Звіту «2017 Спеціальна доповідь 

301» Офісу торговельного представника США (USTR), який публікується як 

відкритий документ за підсумками огляду стану охорони і захисту прав 

інтелектуальної власності в торговельних партнерів США по всьому світу, галузі 

економіки США, що пов’язані з інтелектуальною власністю, забезпечують 45,5 млн. 

робочих місць у США, що становить близько 30% всього ринку праці у США [129]. 

Для Європейського Союзу в питанні захисту прав інтелектуальної власності 

характерним є поступове розширення сфери дії та урахування особливостей захисту 

прав інтелектуальної власності для різних об’єктів права інтелектуальної власності 

[130, с. 88].  

Як відмічено у п.3 преамбули Директиви № 2004/48/ЄС Європейського 

парламенту і Ради ЄС «Про забезпечення прав на інтелектуальну власність» (надалі 

Директива IPRED), що успіх внутрішнього ринку тягне за собою усунення обмежень 

на свободу пересування і змін конкуренції при створенні сприятливих умов для 

інноваційної діяльності та капіталовкладення. У цьому контексті захист 

інтелектуальної власності є невід'ємним елементом успіху внутрішнього ринку. 
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Захист інтелектуальної власності має велике значення не тільки для сприяння 

інноваційній та творчої діяльності, а й для розвитку зайнятості і підвищення 

конкурентоспроможності. Захист інтелектуальної власності повинен дозволяти 

винахіднику або автору отримувати законний прибуток зі свого винаходу або творчої 

діяльності. Також захист інтелектуальної власності повинен дозволяти більш широко 

здійснювати розповсюдження творів, ідей і нових секретів виробництва (ноу-хау). У 

той же час це не повинно перешкоджати свободі вираження, вільному руху 

інформації або захисту персональних даних, в тому числі в мережі Інтернет. Однак, 

без ефективних засобів забезпечення прав на інтелектуальну власність інноваційна 

та творча діяльність не підтримуються і капіталовкладення зменшується. В цьому 

відношенні засоби забезпечення прав на інтелектуальну власність мають 

першорядне значення для успіху внутрішнього ринку [131]. 

Також 10 листопада 2004 р. Європейська комісія затвердила Стратегію реалізації 

прав інтелектуальної власності в третіх країнах, яка передбачає визначення країн 

пріоритетної уваги з порушеннями прав інтелектуальної власності, вплив на них 

шляхом політичного діалогу, технічної кооперації, санкцій [130, с. 89]. 

На сьогодні питання інтелектуальної власності є невід’ємною частиною 

двосторонніх відносин Європейського Союзу та України. Цій темі присвячена 

окрема глава (найбільша, до речі) Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

положення якої покликані гарантувати правову охорону та захист цього виду прав у 

відповідності до чинних міжнародних угод [132, с. 4]. 

Стаття 54 Конституції України встановлює, що громадянам гарантується 

свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист 

інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності [133]. 

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним [133]. 

Конституційний принцип непорушності права власності знайшов своє 

відображення та розкриття і у цивільному законодавстві.  
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Так, ч. 1 ст. 321 ЦК України встановлює, що право власності є непорушним [47]. 

Однак, законодавець не зупинився виключно на декларації принципу 

непорушності права власності, але, з огляду, на фактичну діяльність кожного 

окремого власника по забезпеченню охорони свого майна, тобто забезпеченню його 

недоторканності, визначив у абз. п’ятому ч.1 ст.1 Закону України «Про охоронну 

діяльність», що охороною майна є діяльність з організації та практичного здійснення 

заходів охорони, спрямованих на забезпечення недоторканності, цілісності 

визначених власником і належних йому будівель, споруд, територій, акваторій, 

транспортних засобів, валютних цінностей, цінних паперів та іншого рухомого і 

нерухомого майна, з метою запобігання та/або недопущення чи припинення 

протиправних дій щодо нього, для збереження його фізичного стану, припинення 

несанкціонованого власником доступу до нього та забезпечення здійснення 

власником цього майна всіх належних йому повноважень стосовно нього. 

Звернемо увагу на ч. 3 ст. 418 ЦК України, яка встановлює, що право 

інтелектуальної власності є непорушним. Однак, абз. п’ятий ч.1 ст.1 Закону України 

«Про охоронну діяльність» ні прямо, ні опосередковано не згадує про право 

інтелектуальної власності або майнових, а тому постають питання, чи може бути таке 

виправдано тим, що інтелектуальна власність не може бути охоплена терміном 

«майно»? Та, чи можна забезпечити задекларований принцип непорушності права 

інтелектуальної власності? 

Відповідно до абз. першого ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції 

з прав людини та основоположних свобод встановлює, що кожна фізична  або  

юридична  особа  має право мирно володіти своїм майном.  Ніхто не  може  бути  

позбавлений  своєї  власності інакше  як  в  інтересах  суспільства  і  на умовах,  

передбачених законом і загальними принципами міжнародного права [134].   

При цьому, Європейський суд з прав людини в своїй практиці вказує, що термін 

«майно» крім рухомого та нерухомого майна, слід використовувати у найширшому 

тлумаченні розповсюджуючи його на цілу низку інтересів економічного характеру. 

Зокрема у рішенні від 11 січня 2007 р. по справі "Компанія" Анхойзер-Буш Інк проти 

Португалії" (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, скарга N 73049/01), в якому ЄСПЛ чітко 
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вказав, що інтелектуальна власність як така, поза сумнівом, знаходиться під 

охороною ст. 1 Першого протоколу № 1 до Конвенції. 

Г. О. Андрощук зазначає, що проблеми інтелектуальної власності у світі вийшли 

на перший план і стали вже не просто юридичним або комерційним питанням. 

Внаслідок всеосяжної інтелектуалізації сучасної економіки вони дедалі більше 

стають політичною проблемою, яка вимагає стратегічних комплексних підходів до 

вирішення. За цих умов, проблеми стимулювання розвитку та охорони 

інтелектуальної власності набувають ролі одного з найважливіших чинників усього 

комплексу політико-економічних відносин та економічної безпеки як всередині 

кожної цивілізованої країни, так і в міжнародних відносинах [135].  

Для цілей цього дисертаційного дослідження є необхідним концептуально 

розглянути походження та природу права інтелектуальної власності.  

У країнах континентального права рисами права інтелектуальної власності, що 

дозволяє виділити його в окрему підгалузь галузі цивільного права є: 

– повнота регулювання відносин з приводу створення та використання об’єктів 

права інтелектуальної власності;  

– охоплення відносин щодо всіх об’єктів права інтелектуальної власності;  

– застосування як провідного режиму юридичного регулювання методу 

дозволення;  

– наявність розвинутих правових інститутів, що складають підгалузь.  

Норми права відповідного інституту зазвичай відображені у спеціальному 

законі, що урегульовує  правовідносини зі створення та використання об’єкта права 

інтелектуальної власності, підзаконних актах [130, c. 89].  

Джерела римського права, які дійшли до нашого часу не дозволяють 

стверджувати про існування цілісного правового інституту інтелектуальної власності 

в імперії на кшталт сучасних правових норм або хоча б аналогії за нормами так 

званих привілеїв, які були закріплені в 1474 р. в «Парте Венеціана».   

Починаючи з XV ст. через систему окремих привілеїв, що була притаманна 

середньовічним італійським республікам, що досягла свого системного апогею вже 

у розвинутих монархічних країнах XVII ст. таких як Англія (1623 р. –  Статут «Про 
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монополії»  короля Якова І, в якому закріплювалося, що всі монополії позбавлялися 

будь-яких привілеїв, а їх надання оголошувалося недійсним, за винятком «усіх 

патентних грамот і надання привілеїв строком на чотирнадцять років або менше від 

того, які будуть вчинені пізніше, на виключне зайняття або створення нових 

виробництв у цьому королівстві, справжньому і першому винахідникові таких 

виробництв, якими не мають права користуватися інші особи на час вчинення таких 

патентних грамот і надання прав Франція (спеціальні привілеї короля Людовика XIV, 

якими опікувалося відомство міністра фінансів Жана-Батиста Кольбера), 

інтелектуальна власність еволюціонувала до загальновизнаного світового правового 

інституту [136, с. 40].  

Найсуттєвіший поштовх до розвитку інститут права інтелектуальної власності 

отримав у XVIII ст. після двох великих революцій – Американської та Французької. 

Так, у розділі 8 Конституції США було закріплено, що Конгресові належить право 

сприяти розвитку науки і корисних мистецтв, забезпечуючи на певний час авторам і 

винахідникам виняткове право на їхні твори і винаходи, що відбивало загальне 

розуміння молодої держави на власний розвиток.  

14 липня 1789 р. розпочалася Велика Французька революція, а вже 7 січня 1791 

р. у Франції було прийнято перший в Європі Патентний закон, ст.1 якого 

встановлювала, що будь-яка нова ідея, проголошення і здійснення, якої може бути 

корисним для суспільства, належить тому, хто її створив, і було б обмеженням прав 

людини не розглядати новий промисловий винахід як власність його винахідника, 

започаткувала становлення та розвиток пропрієтарної теорії виключних прав 

інтелектуальної власності. Фактично нормами наведеного закону було заборонено 

будь-якій особі користуватися об’єктом інтелектуальної власності без дозволу 

суб’єкта права інтелектуальної власності. 

Конституційна асамблея Франції декретом 1791 р. надала автору право на 

публічне виконання (будь-яке опублікування твору) протягом усього його життя і 

п'яти років після його смерті спадкоємцям та іншим правонаступникам. Декретом 

1793 р. автору було надано виключне право на відтворення його творів протягом 

усього його життя і 10 років після його смерті спадкоємцям та іншим 
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правонаступникам. Цими двома декретами у Франції були закладені засади 

авторського права [136, с. 43].  

Однак, до ХІХ століття терміну інтелектуальна власність як такого не існувало, 

а саме до 1845 році, коли такий термін був використаний суддею Окружного суду 

штату Массачусетс Чарльзом Вудбарі в справі DAVOLL v. BROWNC.C.M (ass. 

1845.Case No. 3,662). Він відмічав при розгляді цієї справи, що винахідники, якщо це 

практично можливо, повинні підтримуватися, без відходу від розумних принципів. 

Тільки таким чином можна здійснювати винахідницьку діяльність, що буде 

корисною для суспільства; та тільки так ми можемо захистити інтелектуальну 

власність, результати розумової діяльності, виробництва та інтересів, як власні так і 

плоди його чесної діяльності, як пшеницю, яку він культивує або стада, які він 

вирощує [137].     

На міжнародному рівні термін «інтелектуальна власність» було закріплено лише 

у 1967 в п. vііі Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної 

власності [138]. 

Сутність  розуміння інтелектуальної власності, що було закладено в законах 

США, Франції XVIII ст. та правозастосовну практику, полягала у тому, що 

інтелектуальна власність нічим не відрізнялась від права власності на матеріальну 

річ. Тобто, суб’єктивне право інтелектуальної власності є правом його суб’єкта на 

володіння, користування і розпоряджання належним йому відповідно до закону 

результатом інтелектуальної діяльності [139, с. 53.]. 

В подальшому таке розуміння права інтелектуальної власності доповнилося 

тим, що хоча воно і є правом власності, але від загального поняття власності 

відрізняється рядом особливостей, зокрема нематеріальним об’єктом, обмеженістю 

строків дії, способами набуття, оформлення та захисту прав [140, с. 12]. 

Слід зазначити, що інший підхід до розуміння поняття права інтелектуальної 

власності спирається на неможливість ототожнення правового режиму матеріальних 

речей та нематеріальних об’єктів, якими є результати художньої та технічної 

творчості. Саме тому категорія власності може бути застосована тільки до 

матеріальних носіїв творчих результатів. Творцеві ж останніх належить не право 
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власності, а особливі виключні права на використання, що забезпечують йому 

можливість здійснення усіх дозволених законом дій з одночасною забороною цього 

будь-яким третім особам без дозволу володільця виключних прав [141, с. 35]. 

Теорія виключних прав з’явилася і розвивалася практично паралельно з теорією 

пропрієтарного підходу. Зокрема, її дотримувався відомий цивіліст Г. Ф. 

Шершеневич, який зазначав, що деякі економісти визнають три види господарських 

благ: речі, послуги та відносини. Відповідно до того розрізнялися б об'єкти речових, 

зобов'язальних і виключних прав. Але відносини, що створюють вигідне для окремої 

особи становище, не становлять самі по собі благ з народно-господарської точки 

зору, а забезпечують лише окремій особі можливість придбання благ, не збільшуючи 

суспільного їх запасу. Ця забезпеченість досягається тим, що закон забороняє всім, 

крім одного, здійснювати дії, що надаються в обмін, що вчиняє різні блага. Такою 

забороною, підтриманою силами правового порядку, для окремої особи створюється 

надзвичайний стан. Норми права, що забезпечують такий стан, можуть бути названі 

в своїй сукупності виключним правом. Таким винятковим положенням користуються 

автори, художники, композитори, винахідники і ін. Всі ці особи, які силами свого 

духу створюють нові для суспільства блага. У визначенні юридичної природи 

виключних прав, слід перш за все відзначити ту обставину, що ці права охороняють 

майнові інтереси, але не особисті, пов'язані з авторством і забезпечуються найбільше 

свободою слова і друку. Якщо особисті інтереси і можуть побічно захищатися 

шляхом авторського, художнього та інших прав, то це лише рефлективна дія [142,                 

с. 254]. 

На базі наукових поглядів, що так вдало розкрив Г. Ф. Шершеневич, з’явилась 

альтернативна теорія природи інтелектуальної власності – теорія виключних прав. 

Згідно до неї правовласник не отримував певного класичного речового права, а 

набував правомочність дозволяти або забороняти використання належного йому 

результату інтелектуальної творчої діяльності, тобто він «виключав» за своєю волею 

будь-яких  третіх осіб від використання об’єкта своєї інтелектуальної власності. 

Тобто центральне місце посідала правомочність заборони, що характеризує право 

інтелектуальної власності як абсолютне тобто право дозволеної монополії [45, с. 58]. 
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Сама виключність прав означає, що жодна особа, крім тієї, кому вони належать, 

не може здійснити використання об’єкта, не маючи на це відповідного дозволу особи, 

яка володіє виключними правами [108, с. 537]. 

За думкою В. А. Дозорцева не можна не помітити, що ті правомочності, які 

зазвичай здійснює власник, далеко не цілком такі самі в суб’єкта права 

інтелектуальної власності. Володіння як фізичного володіння матеріальною річчю 

взагалі немає. Існує тільки доступність і популярність, якими через необмеженість 

об’єкта в просторі може розпоряджатися необмежене коло осіб. Немає та бути не 

може і правомочності користування, передумовою якої є володіння. Є інша 

правомочність – використання, котре відрізняється не тільки найменуванням. За 

своїми натуральними властивостями нематеріальний об’єкт може бути використаний 

одночасно необмеженим колом осіб. Третя правомочність – розпорядження, хоча і 

збігається за звучанням, але має інший, більш багатий зміст. Правовласник може не 

тільки передати своє право іншій особі, але і надати аналогічне право використання 

дуже широкому колу осіб одночасно залишаючись правовласником [143, с. 289]. 

Є. О. Суханов також відмічає, що пропрієтарна концепція прав на ідеальні 

досягнення людського розуму обумовлена багатьма факторами. Однак всі вони в 

сукупності не дозволяють регламентувати відносини з приводу цих досягнень в 

рамках законодавства про право власності на речі. Спроби пристосувати механізм 

речових прав до обслуговування сфери творчої діяльності виявляється безуспішним 

[144, с. 148]. 

Таким чином можна зробити висновок, що і пропрієтарна теорія, і теорія 

виключних прав збігаються в тому, що виключно суб’єкту інтелектуальної власності 

належать особисті майнові та немайнові права, які в повному переліку не наводяться 

у чинному законодавстві України. При цьому як тільки особа набуває таких прав 

через створення об’єкту інтелектуальної власності, реєстрації їх чи через інші 

системи набуття, які закріплені в законодавстві, такому праву автоматично починає 

кореспондувати обов’язок всіх інших осіб не порушувати такі права своїми діями або 

намірами. 
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За ч. 2 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності становлять особисті 

немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної 

власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності 

визначається цим Кодексом та іншим законом. У відповідності до цього, ч. 1 ст. 421 

ЦК України визначає, що суб'єктами права інтелектуальної власності є: творець 

(творці) об'єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник 

тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 

інтелектуальної власності відповідно до ЦК України, іншого закону чи договору [47]. 

Можна відмітити, що сам законодавець виділяє речово-правовий механізм щодо 

матеріальних об’єктів, в яких втілений об’єкт права інтелектуальної власності, 

оскільки ч.1 ст. 419 ЦК України вказує, що право інтелектуальної власності та право 

власності на річ не залежать одне від одного. Враховуючи, що об’єкт права 

інтелектуальною власності це нематеріальний об’єкт - результат інтелектуальної 

творчої діяльності людини, що підкреслюється у кожному спеціалізованому 

нормативно-правовому акті, вбачається, що речово-правовий режим власності не 

може бути застосований до об’єктів права інтелектуальної власності та повноцінно 

забезпечувати охорону, здійснення та захист правомочностей, якими наділяється 

власник права інтелектуальної власності. Тому, право інтелектуальної власності (а 

точніше, виключне право) є не просто абсолютним правом на новий вид об’єкта, а 

правом з новим змістом. Виключні права мають свої видові ознаки, специфічний 

юридичний зміст, обумовлений властивостями цього об’єкта [141, с. 16]. 

Враховуючи викладене можна запропонувати ст. 190 ЦК України викласти у 

новій редакції, а саме: 

1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а 

також майнові права та обов'язки. 

2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими 

правами за винятком ч. 3 цієї статті. 

3. Речовими правами не є майнові права інтелектуальної власності, які 

визнаються виключними правами суб’єкта права інтелектуальної власності на 

належний йому об’єкт права інтелектуальної власності. Види майнових прав 
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інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та законом. Виключність 

майнових прав інтелектуальної власності зобов’язує інших осіб визнавати, не 

оспорювати та не порушувати ці права не залежно від обізнаності осіб про 

виникнення майнових прав інтелектуальної власності. 

4. Оборотоздатність майнових прав інтелектуальної власності не залежить від 

оборотоздатності речі, в якій виражений (втілений) об’єкт права інтелектуальної 

власності.   

Для суб’єкта інтелектуальної власності принцип непорушності права 

інтелектуальної власності розкривається в можливості вільно здійснювати права та 

захистити їх при їх порушенні. Це покликане забезпечити й законодавство: більшість 

законів, що регулюють відносини в інтелектуальній сфері, містять в назві термін 

«охорона» (наприклад, закони України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» та ін.) і передбачають умови 

надання певним об’єктам правової охорони [141, с. 15]. 

Оскільки право інтелектуальної власності це право особи на результати  

інтелектуальної творчої діяльності або на іншій об’єкт права інтелектуальної 

власності, який визначено ЦК України та іншим законом, яке не залежить від права 

власності на річ, то його така специфіка і обумовлює труднощі в забезпеченні його 

непорушення.  

Виходячи з вищевикладеного вбачається, що як один з основоположних 

принципів цивільного права, принцип непорушності права власності розкривається 

через встановлення гарантії добросовісної поведінки осіб-не власників по 

відношенню до особи-власника щодо дотримання недоторканості, непорушення та 

не оспорювання прав власника, окрім як з підстав які передбачені законом та в 

порядку передбаченому законом.  

 В цивільних правовідносинах суб’єктивному праву управомоченої особи 

кореспондує обов’язок зобов’язаної особи вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення. Відповідно до ст. 12 ЦК України особа здійснює своє цивільне право 

вільно, на власний розсуд. Це означає, що суб’єкти цивільного права без будь-якого 

стороннього впливу і можливого тиску обирають варіанти дозволеної поведінки, які 
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полягають у реалізації належних їм правомочностей, що складають відповідне 

суб’єктивне право. Крім цього, вони вільно обирають порядок і способи здійснення 

суб’єктивних цивільних прав [93, с. 343]. 

Абсолютний характер права інтелектуальної власності вказує, що  будь-яка 

третя особа може використати об’єкт права інтелектуальної власності лише за 

дозволом суб’єкта цього права [145, с. 16]. 

Саме тому тільки у разі порушення особистого права з невизначеної кількості 

зобов’язаних утримуватися від порушення осіб виокремлюється порушник, який і є 

суб’єктом відповідальності [93, с. 251]. 

Зокрема, з ч.1 ст. 439 ЦК України вбачається, що дії автора стосовно протидії 

будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору є вторинними, коли 

перекручення, спотворення або інша зміна твору відбулася або відбувається. Якщо ж 

розглядати дії автора твору стосовно протидії як проактивні (превентивні), то постає 

питання, щодо механізму реалізації цих дій або щодо інструментарію яким 

наділяється автор твору при вчиненні превентивних дій з охороні свого твору.    

Здебільшого під охороною прав розуміється безпосередньо набуття особою 

такого права і використання ним інструментів захисту передбачених чинним 

законодавством при порушенні належних йому прав. Тобто здебільшого охорону 

пов’язують безпосередньо із захистом прав. Навіть превентивний захист прав 

передбачений ч.2 ст. 386 ЦК України є реакцією власника на можливі майбутні дії 

певної особи.   За п. «д» ч.1 ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні 

права» вчинення дій, що створюють загрозу порушення авторського права і (або) 

суміжних прав, також вбачається першість саме «вчинення дій» і вторинність захисту 

на можливість порушення авторського права і (або) суміжних прав. 

Більш того, ст. 230 Угоди про асоціацію, також пов’язує охорону права 

інтелектуальної власності із процедурою захисту такого права. Так, встановлено, що 

обидві Сторони підтверджують свої зобов’язання згідно з Угодою ТРІПС, зокрема її 

Частини ІІІ, та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби 

захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної 

власності. Ці заходи, процедури та засоби захисту мають бути добросовісними і 
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справедливими та не повинні бути надмірно складними чи дорогими або спричиняти 

необґрунтовані строки чи невиправдані затримки. Ці заходи та засоби захисту мають 

також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись 

таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх 

захист від зловживань [33]. 

Є. О. Суханов відмічає, що при охороні відносин власності різні норми і 

інститути цивільного права відіграють неоднакову роль. Одні з них охороняють 

відносини власності шляхом їх визнання, тим самим поширюючи на них захист 

цивільного закону. Інші правила забезпечують необхідні умови для реалізації прав і 

в цьому сенсі теж важливі для їх охорони. Нарешті, треті встановлюють 

несприятливі наслідки для порушників прав, тобто безпосередньо захищають їх від 

протиправних посягань. 

На цьому заснована відмінність понять охорона прав і захист прав. Цивільно-

правова охорона права власності та інших речових прав здійснюється, по суті, за 

допомогою всієї сукупності цивільно-правових норм, що забезпечують нормальний 

і безперешкодний розвиток цих відносин. 

Цивільно-правовий захист права власності є більш вузьким поняттям, що 

застосовується тільки до випадків їх порушення. Захист являє собою сукупність 

цивільно-правових способів (заходів), які застосовуються до порушників відносин 

власності. Захист права власності є, таким чином, складовою частиною більш 

широкого поняття захисту цивільних прав [144, с. 98]. 

А. С. Мордовець відзначає, що охорона прав є станом правомірної реалізації 

прав і свобод під контролем соціальних інститутів, але без їх втручання. Заходи 

захисту застосовуються тоді, коли здійснення прав і свобод ускладнено, але права і 

свободи ще не порушені. Якщо права порушені, то їх потрібно не захищати, а 

відновлювати [146, с. 88]. 

На думку А. П. Сергєєва охорона права в широкому сенсі включає в себе заходи 

не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого 

характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб'єктивних 

прав. До власне правових заходів охорони відносяться всі заходи, за допомогою яких 
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забезпечується як розвиток правовідносин у їх нормальному, непорушному стані, так 

і відновлення порушених чи оскаржених прав та інтересів. У вузькому сенсі 

«охорона» включає лише передбачені законом заходи, спрямовані на відновлення або 

визнання прав і захист в разі їх порушення або оспорювання [147,  с. 240]. 

Під охороною розуміють дії, спрямовані на забезпечення і закріплення прав, 

вона передбачає превентивні засоби відвернення посягань на суб’єктивні права. 

Натомість захист полягає в правовому реагуванні на правопорушення. Механізм 

захисту прав постає як система правових заходів, завдяки яким забезпечується 

відновлення порушених прав, усунення перешкод у реалізації прав тощо, тобто 

включає реалізацію наданих законом можливостей щодо здійснення приватною 

особою на свій розсуд захисту своїх прав та інтересів з обранням відповідних 

способів та засобів захисту прав [148,  с. 167]. 

При цьому, третій Генеральний директор Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності Каміл Ідріс відмічав, що класичне вираження про те, що 

право без засобів його захисту не є правом стосовно інтелектуальної власності стає 

більш актуальним ніж в сфері загального права. Ефективною система охорони прав 

інтелектуальної власності буде тоді, коли забезпечено належний захист прав 

власників об’єктів інтелектуальної власності. В час, коли швидкий розвиток 

інформаційних, інтелектуальних технологій визначає рівень розвитку і 

конкурентоздатності економіки країни в цілому і окремого бізнесу, система захисту 

прав інтелектуальної власності набуває переважну роль у нормотворчій та 

правозастосовній практиці [149,  с. 300].   

Розвиваючи думку пана Ідріса зазначимо, що будь-яке право, в тому числі і будь-

яке суб'єктивне цивільне право, має для суб'єкта реальне значення, якщо воно може 

бути захищене як діями самого уповноваженого суб'єкта, так і діями державних або 

уповноважених державою органів. Право на захист є елементом - правомочності, що 

входять в зміст будь-якого суб'єктивного цивільного права. Тому суб'єктивне право 

на захист - це юридично закріплена можливість уповноваженої особи 

використовувати заходи правоохоронного характеру з метою відновлення 

порушеного права і припинення дій, що порушують право [112,  с. 270]. 
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Тобто, така категорія як захист цивільних прав є комплексною і містить в собі 

як матеріально-правовий так і процесуально-правовий аспект, а тому під  захистом 

цивільних прав можна розуміти систему матеріально-правових заходів, які 

застосовуються в чітко означеному процесуальному порядку управомоченою особою 

та/або компетентними державними органами з метою визнання права, усунення 

перешкод у вільному здійснення права  управомоченою особою, а також для 

компенсації завданої шкоди порушенням такого права. 

Захист прав інтелектуальної власності – відповідальний етап в управлінні нею. 

Без наявності ефективної системи захисту всі результати попередніх дій, що 

пов'язані з її створенням, правовою охороною і використанням можуть бути зведені 

нанівець. Фактор захисту прав набуває особливого значення в силу швидкого 

розвитку технологій, які зумовлюють появу нових способів незаконного 

використання інтелектуальних продуктів. 

Ефективність захисту прав у сфері інтелектуальної власності залежить від: 

- досконалості нормативно-правової бази; 

- сформованої інфраструктури національної системи правової охорони 

інтелектуальної власності; 

- ефективності підготовки та підвищення кваліфікації фахівців; 

- інформаційного забезпечення її діяльності [150, с. 176]. 

З метою належного та професійного захисту прав інтелектуальної власності, а 

також для реалізації умов Угоди про асоціацію указом Президента України 

№299/2017 від 29 вересня 2017 р. в Україні було утворено  Вищий суд з питань 

інтелектуальної власності з місцезнаходженням у місті Києві [151]. 

Повноваження Вищого суду з питань інтелектуальної власності визначені  

Господарським процесуальним кодексом України [152]. 

Окрема надамо коротку характеристику такому правовому поняттю як принцип, 

оскільки нами такий термін застосовується для характеристики непорушності права 

інтелектуальної власності. Так, принципи права це об'єктивно властиві праву 

відправні начала, незаперечні вимоги (позитивні зобов'язання), які ставляться до 

учасників суспільних відносин із метою гармонічного поєднання індивідуальних, 
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групових і громадських інтересів. Іншими словами, це є своєрідна система 

координат, у рамках якої розвивається право, і одночасно вектор, який визначає 

напрямок його розвитку. 

Принципи є підставою права, містяться у його змісті, виступають як орієнтири 

у формуванні права, відбивають сутність права та основні зв'язки, які реально 

існують у правовій системі. У принципах зосереджено світовий досвід розвитку 

права, досвід цивілізації. Тому принципи права можна назвати стрижнем правової 

матерії, вони слугують загальними орієнтирами у право-творчості та 

правозастосуванні [99, с. 237]. 

Саме принципи визначають зміст норм галузі права, її місце, роль і призначення 

у системі права, мають важливе значення для побудови нормативної основи галузі 

права та її застосування. Без них неможливо створювати право і вдосконалювати 

правове регулювання, оскільки незрозумілим буде його зміст [93, с. 24]. 

Враховуючи викладене можемо прийти до висновку, що непорушність права 

інтелектуальної власності це правовий принцип, що презюмує для суб’єкта права 

інтелектуальної власності не тільки забезпечення законом, через встановлення 

обмеженого в часі монопольного володіння, охорону, вільне використання та захист 

належних йому виключних прав, але і одностороннє зобов’язання осіб, які не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності, не здійснювати будь-яких дій 

направлених на вплив на об’єкт права інтелектуальної власності, що призводять або 

можуть призвести до порушення права інтелектуальної власності, що належить 

конкретній особі за виключенням випадків встановлених законом, що обумовлюють 

обмеження або припинення права інтелектуальної власності.  

Підкреслимо, що достатньо важливим елементом концепції непорушності права 

інтелектуальної власності є описане вище одностороннє зобов’язання осіб, що не є 

суб’єктами права інтелектуальної.  

Зокрема, К. П. Побєдоносцев зазначав, що незалежно від договору, зобов'язання 

виникають з недозволених дій, від яких потерпіло чуже майно. Будь-яке право по 

майну передбачає вільну можливість користування, і ніхто зі сторонніх не має права 

обмежувати або порушувати цю можливість; якщо ж хто порушив її своїм 
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втручанням або дією, той зобов'язується відновити порушене або винагородити за 

наслідки порушення. Цей обов'язок не чіпати чужого права по майну, не порушувати 

чужого юридичного стану є загальним, який не передбачає особливого юридичного 

відношення між особами, але лежить на кожному, щодо кожного. Хто саме 

зобов'язаний, це виявляється лише внаслідок порушення. Обов'язок цей 

здійснюється у вигляді винагороди за заподіяну шкоду або збиток [51]. 

В найширшому розумінні зміст зобов’язання полягає не тільки у праві вимоги 

на дії, що призводять до «переміщення» майна як об’єкта правовідносин, але і 

полягає у праві  вимоги вчинення передбаченої законодавством дії або дії, що не 

передбачена законом, але його не порушує [153, с. 59]. 

Таким чином можна констатувати, що з моменту визнання приналежності права 

інтелектуальної власності конкретній особі виникає позадоговірне зобов’язання, в 

якому на стороні кредитора знаходиться суб’єкт права інтелектуальної власності, 

який є носієм виключних прав інтелектуальної власності, а на стороні боржника – всі 

інші особи, яким це право не належить, але на яких чинним законодавством України 

покладено обов’язок дотримуватися та не порушувати цих прав, яке перетворюється 

у чітко окреслене деліктне зобов’язання з моменту порушення права інтелектуальної 

власності конкретною особою-боржником. 

Чинний ЦК України не містить легального визначення поняття «забезпечення 

виконання зобов’язань» чи «вид забезпечення виконання зобов’язань», обмежуючись 

лише перерахуванням їх окремих видів. 

Враховуючи ключову мету застосування видів забезпечення, а саме 

забезпечення належного виконання так званого основного зобов’язання, та, як 

наслідок, захист прав та інтересів кредитора, найбільш загальним чином визначення 

видів забезпечення виконання зобов’язань може бути сформульоване як сукупність 

правових заходів, що існують, як правило, у формі додаткових (акцесорних) 

зобов’язань та спрямовані на стимулювання боржника до належного виконання своїх 

обов’язків та/або іншим чином захищають права та інтереси кредитора у випадку 

неналежного виконання зобов’язання на його користь. 
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Фактично за допомогою забезпечення виконання зобов’язань, управнена 

сторона — кредитор, — одержує додаткові юридичні можливості, а інакше — права, 

які, щоправда, не є самодостатніми, оскільки існування та здійснення цих прав 

слугують захисту та здійсненню інших, так би мовити, основних прав цієї ж особи, 

однак вже як кредитора в основному зобов’язанні. 

Серед ознак видів забезпечення виконання зобов’язань слід виокремити такі: 

– спрямованість на спонукання боржника до належного виконання основного 

зобов’язання; 

– допоміжний (акцесорний) характер існування видів забезпечення виконання 

зобов’язань; 

– чинність у межах строку чинності основного зобов’язання; 

– спрямованість видів забезпечення виконання зобов’язань на попередження 

(превенцію) негативних майнових наслідків для кредитора у випадку невиконання 

зобов'язання; 

– спрямованість видів забезпечення виконання зобов’язань на компенсацію 

негативних майнових наслідків для кредитора у випадку їх виникнення у зв’язку із 

неналежним виконанням зобов’язання [109, с. 195].   

 Для забезпечення принципу непорушності права інтелектуальної власності  

удосконалення правової охорони та захисту такого права необхідним є пошук 

ефективного механізму, який, за допомогою відповідного правового інструментарію, 

дозволить особі забезпечити охорону належного права інтелектуальної власності 

шляхом попередження його порушення, позитивно позначиться на захисті та 

забезпечить достойну сатисфакцію за його порушення.    

Оскільки належне дотримання прав інтелектуальної власності є позадоговірним 

одностороннім зобов’язанням, що виникає у всіх осіб, що не є суб’єктами права 

інтелектуальної власності на певний об’єкт інтелектуальної власності, постає 

питання, чи може страхування з урахуванням універсальної функції в убезпеченні 

суб’єктивних інтересів, збереженні матеріальних благ та покритті шкоди, виступати 

формою втілення забезпечення такого зобов’язання в інтересах суб’єкта права 
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інтелектуальної власності, а значить і  непорушності права інтелектуальної 

власності.    

Відомо, що призначення будь-якої соціально-економічної категорії, як правило, 

аналізується через призму соціального ефекту (необхідності), який досягається в 

суспільстві завдяки її функціонуванню. Соціальний ефект інституту страхування 

проявляється у його функціях, які визначають конкретні напрями досягання мети, що 

покладена в основу страхування [154, с. 90].  

Забезпечувальну функцію страхування розуміють в двох аспектах: в 

економічному і юридичному. У першому випадку на страхування взагалі покладають 

завдання щодо матеріального забезпечення можливої потреби страхувальника 

(застрахованої особи, вигодонабувача) від можливої шкоди або нестачі, тобто 

страхування покликане забезпечувати матеріальні потреби суб'єктів права. 

Страхування, виконуючи універсальну забезпечувальну функцію в збереженні 

матеріальних благ і фізичних, а також духовних сил або життя людини, тим самим 

набуває найважливішу соціальну цінність [155, с. 163]. 

В юридичному розумінні забезпечувальна функція виникає у випадку надання 

договору страхування змісту способу забезпечення виконання зобов'язання.                      

B. K. Райхер вказував на забезпечувальну функцію страхування, виділивши три 

групи правових забезпечувальних інститутів - договірні, засновані на законі і 

страхування, в якому функція забезпечення господарських благ досягає найвищої 

напруги [156, с. 14]. 

Заперечуючи забезпечувальну функцію страхування В. І. Серебровський 

відзначав, що договір страхування може бути сплутаним з деякими іншими 

договорами. З огляду на те, що страхування має на меті забезпечити страхувальника 

від можливої шкоди, воно змішується іноді з тими договорами, які переслідують 

аналогічні цілі - з поручительством, з так званим договором гарантії і з прийняттям 

комісіонером на себе del crede re - запоруки за справність контрагента. 

Від поручительства договір страхування відрізняється двома моментами: 

а) страховий договір - оплатний, порука - договір безвідплатний (це виникало з                   

ст. 236 чинного на той момент Цивільного кодексу, однак на сьогодні ст. 558 ЦК 
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України надає право поручителю на отримання оплати послуг, наданих ним 

боржникові – прим. автора), б) страховий договір є самостійною угодою, порука - 

угодою додаткової, що знаходиться в залежності від існування головного 

зобов'язання. 

Від договору гарантії, який полягає в тому, що одна сторона приймає на себе 

самостійне зобов'язання, що полягає в гарантії за досягнення іншою стороною 

відомої вигоди (наприклад, при веденні торгового підприємства), договір 

страхування відрізняється ознакою оплатності, що не притаманно договору гарантії 

(це також спростовується сучасними правовими нормами, а саме за ст. 567 ЦК 

України гарант має право на оплату послуг, наданих ним боржникові – 

прим.автора.) 

Крім того, особа, що дає гарантію, має зазвичай самостійний інтерес в 

успішній діяльності підприємства, тоді як страховик такого інтересу не має (Це 

також спірне твердження, при чому його спірність є актуальною не тільки 

сьогодні, але мала місце і за часів автора, оскільки саме ненастання страхового 

випадку є запорукою збереження та примноження грошових коштів страховика-

прим.автора) [40, с. 343-344].   

Чинне законодавство України дозволяє суб’єктам цивільних відносин 

встановити інші види забезпечення виконання зобов’язань, крім перелічених у ЦК 

України. 

В умовах об’єктивної потреби фінансування господарської діяльності є потреба 

наукового обґрунтування шляхів вдосконалення розуміння засобів забезпечення 

виконання зобов’язань, зокрема, здійснення наробок у сфері розгляду страхування як 

способу забезпечення зобов’язань [157, с. 174]. 

О. В. Дзера відмічає, що забезпечувальну роль в договірних відносинах можуть 

відігравати також деякі інші договірні конструкції, які не мають правових 

властивостей акцесорних зобов’язань, проте однаково спрямовані на гарантування 

майнових інтересів кредитора та стимулювання боржника до належного виконання 

зобов’язання. Серед цих договорів можуть бути названі, зокрема: майнове 
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страхування, страхування відповідальності та комерційних (підприємницьких) 

ризиків, які здійснюється за рахунок боржника [158, с. 49]. 

Інтерес страхувальника до страхування полягає в отриманні захисту свого 

майнового стану. Страховик за плату надає страхувальнику послугу у вигляді 

страхового захисту, за допомогою якої і здійснюється захист майнового стану 

страхувальника (застрахованої особи) [9, с. 27]. 

Автор поділяє думку О. І. Худякова стосовно того, що головною функцією 

страхування є захисна функція. Оскільки інтерес страхувальника до страхування 

полягає в отриманні захисту свого майнового стану. Страхувальник за визначену 

договором страхування плату отримує від страховика певну послугу, предметом якої 

є надання страхового захисту та при настанні страхового випадку – виплата 

страхового відшкодування. Саме тому захисну або забезпечувальну функцію 

страхування можна охарактеризувати через притаманні їй кваліфікаційні риси 

(складові), а саме:  

Юридична складова захисної функції страхування виражається в наданні 

страхувальнику юридичного зобов'язання, в силу якого страховик зобов'язаний при 

настанні страхового випадку здійснити страхові та інші передбачені договором або 

законом виплати. 

Матеріальна складова виражається в здійснені цих виплат. 

Психологічна складова захисної функції страхування полягає в отриманні 

страхувальником почуття захищеності від примх долі і впевненості в завтрашньому 

дні, де це почуття засноване на наявності юридичного зобов'язання страховика 

здійснити страхову і інші виплати, а також в впевненості страхувальника у 

фінансовій надійності страховика [67, с. 27]. 

Т. В. Степанова зазначає, що попереджувальна (превентивна) функція 

страхування полягає в тому, що учасники страхування зацікавлені в мінімізації 

наслідків страхових подій, і з цією метою використовують правову і фінансову 

превенції. Правова превенція полягає в попередженні протиправних дій, а фінансова 

превенція - в фінансуванні превентивних заходів щодо недопущення або зменшення 

негативних наслідків нещасних випадків, стихійних лих [96, с. 4].  
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З огляду на викладене, можна надати відповідь на питання чи має страхування 

ознаки засобу забезпечення виконання зобов’язань: 

1)      Спосіб забезпечення зобов‘язання є зобов’язальним правовідношенням. 

Враховуючи норми ЦК України, ГК України та Закону України «Про страхування» 

вбачається, що договір страхування формалізує зобов’язальне правовідношення за 

яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події 

(страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, 

визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник 

зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. 

2)      Спрямованість на спонукання боржника до належного виконання 

основного зобов’язання. Ще К. П. Побєдоносцев зазначав, що додатковий договір 

може порушити в стороні, що зобов’язана до виконання, особливого роду страх за 

несправність [51]. 

Враховуючи встановлений ст.ст. 1166 та 1167 ЦК України обов’язок 

відшкодувати завдану шкоду та право зворотної вимоги за ст. 1191 ЦК України, що 

набуває страховик після виплати страхової суми за договором страхування 

вбачається, що договір страхування безумовно має стимулюючий вплив на 

дотримання права інтелектуальної власності. Для більшої конкретизації та 

візуалізації цієї властивості договору страхування пропонується, внести у закони 

України, що регулюють питання охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності 

норму, яка б закріплювала, що власник має право застрахувати належні йому права 

передбачені цим Законом в порядку передбаченому відповідним законом про 

страхування і сповістити про це інших осіб шляхом використання знаку страхування, 

яким є латинська літера «i», яка обведена колом, при використанні об’єкта 

інтелектуальної власності.   

Наприклад, частину 4 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи та 

корисні моделі» пропонуємо доповнити абзацом другим такого змісту: 

Власник   патенту   має право застрахувати належні йому права передбачені цим 

Законом в порядку встановленому відповідним законом про страхування і сповістити 

про це інших осіб шляхом використання знаку страхування, яким є латинська літера 
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«i», яка обведена колом, на продукті чи на упаковці продукту, виготовленого із 

застосуванням запатентованого винаходу чи корисної моделі. 

Статтю 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» 

доповнити новою частиною дванадцятою такого змісту: 

Власник знаку для товарів та послуг може використовувати попереджувальне 

маркування про реєстрацію знаку шляхом зазначення поряд зі знаком при його 

використанні латинською літери R, яка обведена колом. 

Власник   знаку для товарів та послуг має право застрахувати належні йому 

права передбачені цим Законом в порядку встановленому відповідним законом про 

страхування і сповістити про це інших осіб шляхом зазначення знаку страхування, 

яким є латинська літера «i», яка обведена колом, при використанні знаку для товарів 

та послуг. 

3)  Спрямованість забезпечення виконання зобов’язань на попередження 

(превенцію) негативних майнових наслідків для кредитора у випадку невиконання 

зобов'язання та на компенсацію негативних майнових наслідків для кредитора у 

випадку їх виникнення у зв’язку із неналежним виконанням зобов’язання. 

  Забезпечення зобов'язань передбачає надання майнової гарантії, що 

виражається у встановленні правового режиму відносин між боржником і 

кредитором, при якому, незважаючи на порушення зобов'язання, матеріальне благо, 

неотримане кредитором в результаті порушення зобов'язання, в будь-якому випадку 

до нього переходить нехай і у вигляді компенсації [159, с. 46]. 

Оскільки сам по собі спосіб забезпечення встановлює захист інтересів особи- 

кредитора в забезпеченому зобов’язанні впливаючи на зменшення ризику 

неотримання належного виконання від боржника, то можемо стверджувати, що 

спосіб забезпечення виконання вразі недотримання боржником взятих на себе 

зобов’язань слугує задоволенню інтересів кредитора при належному виконанні 

зобов’язання. 

В цілому, страхування відповідає цій ознаці та виконує зазначену функцію. Саме 

через страхову суму, яка виплачується при настанні страхового ризику і 
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вибудовується гарантія захисту майнових інтересів страхувальника, при їх порушені 

страховим випадком – порушення застрахованих прав інтелектуальної власності. 

4) Допоміжний (акцесорний) характер існування видів забезпечення виконання 

зобов’язань та     чинність у межах строку чинності основного зобов’язання. 

Безумовно, в класичному розумінні акцесорного характеру забезпечення 

виконання зобов’язання договір страхування розуміти не можна, оскільки основне 

зобов’язання не виникає на підставі правочину, а породжується фактом набуття права 

інтелектуальної власності на певний об’єкт інтелектуальної власності. Про що 

боржник окремим чином не сповіщається, а виключається виникненням прав 

інтелектуальної власності від легальних та легітимних власників об’єкта 

інтелектуальної власності через виключну природу права інтелектуальної власності. 

Так само виключно страхувальник визначає строк чинності договору страхування і 

необхідність його укладання протягом існування строку правової охорони належних 

йому прав інтелектуальної власності. З цієї позиції можна говорити про 

проактивність охорони прав інтелектуальної власності через їх страхування. 

Таким чином, забезпечувальна функція страхування в сфері інтелектуальної 

власності розкривається через вплив на загальне зобов’язання осіб, які не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності по відношенню до об’єкту 

передбаченого ст. 420 ЦК України, щодо непорушення належних виключних прав 

інтелектуальної власності особі, шляхом забезпечення страхового інтересу такої 

особи (як кредитора в зазначеному зобов’язанні) та у встановленні гарантії 

спрямованої на попередження негативних майнових наслідків для неї у випадку 

невиконання зобов'язання, а також на компенсацію їй негативних майнових наслідків 

при настанні страхового випадку. 

Значення страхування у підсиленні охорони права інтелектуальної власності 

полягає та розкривається через те, що фактично доведення власником права 

інтелектуальної власності до інших осіб інформації про страхування належного йому 

права буде здійснювати превентивно-виховний вплив на можливого порушника 

права, оскільки його страх перед необхідністю компенсувати не тільки шкоду від 

завданого порушення права інтелектуальної власності, але і витрати, які були 
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понесені власником та/або страховою компанією  для відновлення порушених прав 

(за правилами регресної  вимоги), буде виступати тим стримуючим фактором, який 

попередить можливий делікт в сфері інтелектуальної власності.  

Зі сторони захисту права інтелектуальної власності, страхування  забезпечує 

доступ до правосуддя і здійснення судового захисту порушеного права. Відомо, що 

судовий захист потребує значних грошових вкладень від позивача-правовласника, 

особливо це відчується з моменту створення Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності в м. Києві. Вбачається, що резерв грошових коштів для здійснення 

судового захисту така особа може знайти саме в страхуванні, яке об’єднуючи 

економічні та правові механізми забезпечує захист страхових інтересів 

страхувальників, які є учасниками мінливого цивільного обігу.   

З огляду на наведене вище можна дійти  наступних висновків:  

1. Враховуючи викладене можемо прийти до висновку, що непорушність права 

інтелектуальної власності це правовий принцип, що презюмує для суб’єкта права 

інтелектуальної власності не тільки забезпечення законом, через встановлення 

обмеженого в часі монопольного володіння, охорону, вільне використання та захист 

належних йому виключних прав, але і одностороннє зобов’язання осіб, які не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності, не здійснювати будь-яких дій 

направлених на вплив на об’єкт права інтелектуальної власності, що призводять або 

можуть призвести до порушення права інтелектуальної власності, що належить 

конкретній особі за виключенням випадків встановлених законом, що обумовлюють 

обмеження або припинення права інтелектуальної власності.  

2. Такі правові механізми як охорона прав і захист прав дуже часто в 

законодавстві використовуються як синоніми, однак це не тільки не відповідає 

дійсності, але і суті цих механізмів. Під охороною прав розуміється безпосередньо 

набуття особою такого права і використання ним інструментів захисту передбачених 

чинним законодавством при порушенні належних йому прав. Захист цивільних прав 

є комплексною категорією і містить в собі як матеріально-правовий так і 

процесуально-правовий аспект, а тому під  захистом цивільних прав можна розуміти 

систему матеріально-правових заходів, які застосовуються в чітко означеному 
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процесуальному порядку управомоченою особою та/або компетентними 

державними органами з метою визнання права, усунення перешкод у вільному 

здійснення права  управомоченою особою, а також для компенсації завданої шкоди 

порушенням такого права. 

3. В класичному розумінні акцесорного характеру забезпечення виконання 

зобов’язання страхування розуміти не можна, оскільки основне зобов’язання не 

виникає на підставі правочину, а породжується фактом набуття права інтелектуальної 

власності на певний об’єкт інтелектуальної власності. Про це боржник окремим 

чином не сповіщається, а виключається виникненням прав інтелектуальної власності 

від легальних та легітимних власників об’єкта інтелектуальної власності через 

виключну природу права інтелектуальної власності. Так само виключно 

страхувальник визначає строк чинності договору страхування і необхідність його 

укладання протягом існування строку правової охорони належних йому прав 

інтелектуальної власності. З цієї позиції можна говорити про проактивну охорону 

прав інтелектуальної власності через їх страхування. 

4. Страхування має спрямованість забезпечення виконання зобов’язань на 

попередження (превенцію) негативних майнових наслідків для кредитора у випадку 

невиконання зобов'язання та на компенсацію негативних майнових наслідків для 

кредитора у випадку їх виникнення у зв’язку із неналежним виконанням 

зобов’язання. Забезпечувальна функція страхування в сфері інтелектуальної 

власності розкривається через вплив на загальне зобов’язання осіб, які не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності по відношенню до об’єкту 

передбаченого ст. 420 ЦК України, щодо непорушення належних виключних прав 

інтелектуальної власності особі, шляхом забезпечення страхового інтересу такої 

особи (як кредитора в зазначеному зобов’язанні) та у встановленні гарантії 

спрямованої на попередження негативних майнових наслідків для неї у випадку 

невиконання зобов'язання, а також на компенсацію їй негативних майнових наслідків 

при настанні страхового випадку. 

5. Договір страхування в сфері інтелектуальної власності, будучи формалізацією 

страхового правовідношення, виконує особливу, притаманну лише йому функцію 
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забезпечення особливого зобов’язання всіх осіб, що не є суб’єктами права 

інтелектуальної власності, дотримуватися виключних прав інтелектуальної 

власності особи, що є власником об’єкту інтелектуальної власності. Договір 

страхування в цьому сенсі набуває статусу зобов'язання, що надає власнику об’єкта 

інтелектуальної власності гарантію задоволення його вимог як кредитора, пов'язаних 

з невиконанням або неналежним виконанням зазначеного вище зобов'язання з боку 

інших осіб.  

6. Запропоновано внести у закони України, що регулюють питання охорони прав 

на об’єкти інтелектуальної власності норму, яка б закріплювала, що власник має 

право застрахувати належні йому права передбачені цим законом в порядку 

передбаченому відповідним законом про страхування і, зокрема, при використанні 

об’єкта інтелектуальної власності сповістити про це інших осіб шляхом 

використання знаку страхування, яким є латинська літера «i», яка обведена колом.    

 

3.2. Цивільно-правові аспекти страхування інтелектуальної власності 

 

Як вже відмічалося, виключна природа права інтелектуальної власності 

породжує цивільний обов’язок третіх осіб не порушувати право інтелектуальної 

власності на об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права 

інтелектуальної власності.  Однак гарантія здійсненності абсолютного права є лише 

правовою концепцією, а тому власнику права інтелектуальної власності необхідно 

запропонувати такий правовий механізм, який би, з одного боку, забезпечував би 

охорону належного права інтелектуальної власності шляхом профілактики та 

попередження його порушення, а з іншого – слугував ефективному захисту та 

відновленню порушених прав. На наш погляд таким механізмом може виступати 

страхування, оскільки його призначенням і метою є захист умов існування 

страхувальника (застрахованої особи) шляхом встановлення страхового захисту його 

прав та інтересів. 

Корисність страхування полягає не тільки в тому, що страхувальник може 

отримати страхову виплату та вирішити з її допомогою проблеми матеріального 
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характеру, породжені страховим випадком. Корисність страхування полягає також в 

тому, що страхувальник, уклавши договір страхування, звільняється від почуття 

страху перед ризиком настання страхового випадку та тих наслідків, які можуть 

виникнути в результаті цього випадку. Відчуття невпевненості, невизначеності і 

беззахисності при страхуванні змінюється почуттям впевненості, визначеності і 

захищеності. І недарма в старовину страхування характеризували як зняття страху 

(психологічного почуття неспокою і тривоги) із страхувальника шляхом передачі 

його страховику. Як пише відомий дореволюційний цивіліст Г. Ф. Шершеневич, 

«страхування, як торгова угода, передбачає платність, що виражається в страховій 

премії, що сплачується страхувальником за звільнення себе від страху» [67, с. 20]. 

Є. О. Суханов відмічає, що ідея страхування нерозривно пов'язана з його 

універсальним значенням як засобом, здатного усунути або, у всякому разі, зробити 

менш відчутним (мінімізувати) несприятливий результат впливу на ті чи інші 

господарські сфери окремих обставин, ні саме існування, ні непередбачений або 

невідворотний прояв яких виключити неможливо. Можливість вирішення завдання 

попередження, звільнення, подолання і захисту від загрози настання подібних 

наслідків спочатку була знайдена в економічній природі страхування [155, с. 163]. 

Саме тому потенційна готовність страховика надати страхувальникові 

(застрахованій або іншій особі - вигодонабувачу) при настанні страхового випадку 

матеріальне забезпечення у формі страхових та інших передбачених страхуванням 

виплат і є страховим захистом, що надає страхувальнику почуття захищеності і 

впевненості в своєму майбутньому [67, с. 20-21]. 

Стосовно широкого кола потенційних страхувальників, які мають об'єкти 

інтелектуальної власності, можна виділити позитивні сторони укладення договорів 

страхування інтелектуальної власності. Підприємство отримує незалежне фінансове 

джерело для забезпечення захисту своїх об’єктів інтелектуальної власності, що не 

вимагає додаткового фінансування і відволікання власних сил і засобів на своєчасний 

захист [160, с. 35]. 
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О. О. Циганов зазначає, що виходячи зі світової практики страхування 

інтелектуальної власності, звичайно виділяють наступні ризики в сфері 

інтелектуальної власності, від настання яких здійснюється страхування: 

1. Страхування прямих ризиків (ризиків відповідності результатів 

інтелектуальної діяльності патентно-правовими показниками; ризиків, що 

виникають при проведенні процедури патентування; ризиків, пов'язаних з 

фінансовими втратами у разі відмови у видачі патенту чи свідоцтва; ризиків, 

пов'язаних з розголошенням конфіденційної інформації; ризиків втрати прав на 

об'єкти інтелектуальної власності; фінансових ризиків і ненавмисного 

перекручування бухгалтерської звітності про нематеріальні активи правовласника). 

2. Страхування відповідальності (відповідальності за ненавмисне використання 

об'єктів інтелектуальної власності; професійної відповідальності патентних 

повірених та оцінювачів об'єктів інтелектуальної власності (у разі використання їх 

послуг) та страхування від судових витрат [161, с. 101]. 

Відмітимо, що у таких країнах як США, Великобританія, Німеччина, Франція 

страхові компанії ще з 80-х років ХХ століття успішно працюють на ринку 

страхування інтелектуальної власності, поступово удосконалюючи підходи до 

реалізації і нормативного забезпечення такого виду страхування.  

Зокрема у Великобританії до таких компаній належать: страхова компанія «Safe-

online», страхова компанія «Professional insurance agents limited», компанія «Charles 

Milnes & Company». 

Однією з найпотужніших компаній світу у сфері страхування інтелектуальної 

власності є корпорація «AON», центральний офіс якої знаходиться в США. Ця 

корпорація  є провідним постачальником послуг у сфері управління ризиками, 

страховому та перестраховому посередництві і консультуванні з питань управління 

людськими ресурсами [162]. 

Ще однією з відомих компаній в світі з питань страхування інтелектуальної 

власності є Корпорація інтелектуальної власності з послуг страхування – Intellectual 

property insurance services corporation (IPISC), яка запровадила на ринку 

інтелектуальної власності новітні механізми страхового захисту та покриття. Ця 
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компанія пропонує багаторічні поліси страхування на строк до трьох років. 

Страховим випадком за методологією IPISC  є пред'явлення страхувальнику 

претензій зі сторони інших правоволодільцев та/або позови за порушення прав третіх 

осіб страхувальником в період дії поліса та/або  пред'явлення зустрічних позовів про 

визнання патенту недійсним та/або перегляд справи в суді з ініціативи 

страхувальника з метою захисту в період дії поліса. Страхове покриття може 

включати в себе судові витрати в разі пред'явлення позову страхувальником до третіх 

осіб протягом дії договору страхування та/або судові витрати в разі пред'явлення 

зустрічного позову третьою особою і звинувачення в недійсності патенту 

страхувальника та/або витрати на повторну експертизу документів (патентів, 

свідоцтв тощо) та/або витрати, пов'язані з виконанням судового рішення та/або 

можливі відступні при досудовому врегулюванні питання та/або додаткові 

процедури патентування в зв'язку з позовом страхувальника [163]. 

Як зазначає В. В. Ус на зарубіжному страховому ринку на початку ХХІ ст.  

пропонувалися два основні типи полісів: 

1) покриття усунення порушення патентних прав (Patent Infringement Abatement 

Coverage). Цей поліс покриває витрати в разі пред'явлення позову страхувальником 

до третіх осіб протягом дії договору страхування; витрати в разі пред'явлення 

зустрічного позову третьою особою і звинувачення в недійсності патенту 

страхувальника; витрати на повторну експертизу патенту страхувальника в 

патентному відомстві; витрати на перевипуск патенту для підкріплення позову. 

2) покриття витрат на захист патентних прав (Patent Infringement Defence Cost). 

Цей поліс покриває витрати страхувальника в випадку пред'явлення йому заяви про 

порушення виключних прав на об'єкт інтелектуальної власності, що належить третім 

особам, і покриває витрати на захист прав в суді; витрати, пов'язані з виконанням 

судового рішення або відступні при досудовому порядку врегулювання претензій. 

Названі види полісів - різновиди страхування фінансових ризиків. Причому 

другий вид полісів користувався за кордоном більш великим попитом, ніж перший. 

Це обумовлено тим, що зарубіжні компанії використовують судову систему як 

інструмент конкурентної боротьби. Також популярність такого страхування в 
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корпоративному секторі є наслідком високого рівня розвитку юриспруденції за 

кордоном. На зарубіжному страховому ринку на той момент вже існували і поліси, 

що покривають втрати в разі недоотримання ліцензійних платежів. При видачі 

кредиту банки досить часто вимагають застрахувати портфель нематеріальних 

активів позичальника, використовуваного в якості забезпечення кредиту, на користь 

банку на випадок недійсності патенту. Вважалося, що ризики щодо інтелектуальної 

власності можуть бути пов'язані з придбанням, охороною, виплатою авторської 

винагороди, професійної відповідальністю працівників, пов'язаних зі створенням, 

патентуванням або використанням об'єктів інтелектуальної власності [164, с. 84-85].   

В звіті  Betterley Richard S. відмічається, що за останні кілька років в західних 

страхових компаніях були розроблені три види полісів, кожен з яких є унікальним як 

за своїм змістом, так і за задумом і застосовується відповідно до потреб і цілей 

клієнта: 

Перший вид полісів іменується як First-party IP coverage - первинне покриття 

інтелектуальної власності. Відповідно до умов даного поліса страхувальнику 

відшкодовується величина зниження доходу, викликана прямим або непрямим 

зовнішнім впливом з приводу його прав на інтелектуальну власність аж до втрати 

цих прав. Даний поліс пропонує страхова компанія American International Specialty 

Lines Insurance Company. В покриття входять юридичні витрати, витрати на 

проведення декларативних дій, судові витрати на подачу апеляцій і клопотань; 

витрати по врегулюванню справи в суді включає в себе компенсацію потерпілій 

стороні недоотриманих ліцензійних платежів; частини прибутку, інших фінансових 

інтересів, оплату адвокатських послуг.  

Цей страховий продукт надає можливість страхувальнику заздалегідь вибирати, 

адвокатів, які будуть захищати його інтереси, в суді, включаючи працюючих в самій 

компанії: юридичних консультантів. Витрати по захисту страхувальника в суді 

обмежені лімітами, які покривають лише ті витрати страхувальника, які він поніс у 

період дії договору страхування. За додаткову плату можна, розширити період 

покриття, включивши в нього дії, що призвели до порушення інтересів третіх осіб на 
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рік, що передує укладенню договору страхування, але заявлених вже після придбання 

страхового поліса. 

Поліс покриває витрати, страхувальника тільки в відношенні претензій, 

пред'явлених на території США. Під страхування підпадають тільки випадки захисту 

інтересів щодо порушення страхувальником патентних прав третіх осіб. Винятками 

з страхового покриття є навмисне або навмисне порушення, тяганина, розпочата 

страхувальником (крім пріоритетною тяжби за згодою страховика), вимоги, що 

пред'являються державними структурами (крім захисту патентних прав, якими вони 

володіють), очікувані витрати за підсумками попереднього судового розгляду. 

Другий вид: IP Abatement coverage - покриття на випадок порушення патентних 

прав страхувальника. Згідно з умовами даного страхування страхувальнику 

відшкодовуються витрати, пов'язані із захистом порушених прав. 

Полісом покривається: вартість судових витрат і переслідування порушника; 

позови щодо порушника прав інтелектуальної власності, подані страхувальником 

проти третіх осіб для усунення порушення, яке було виявлено протягом дії договору 

страхування; витрати по захисту від зустрічних позовів, які стверджують, що патент 

страхувальника - недійсний; витрати з перегляду патенту страхувальника; витрати на 

перереєстрацію патенту. 

Компенсація витрат по захисту прав інтелектуальної власності відбувається за 

умови надання страхувальником заповненого бланку повідомлення-претензії щодо 

третіх осіб, а також листи від юридичних консультантів, що підтверджують право 

страхувальника на патент. 

Між полісами страхової компаній Litigation Risk Management (LRM) і Homestead 

є деякі відмінності. При розгляді заяви на страхування компанія LRM проводить 

спеціальне розслідування щодо застрахованого об'єкта. Розслідування складається з 

оцінки патенту або групи патентів з точки зору їх законності і ступеня 

конкурентоспроможності, враховується передбачуване місце, де буде проходити 

судовий розгляд. Аналізується фінансовий стан компанії, а саме фінансова звітність, 

завірена провідними аудиторськими компаніями. 



155 
 

 
 

Третій вид полісів IP Defense Cost- покриття на випадок пред'явлення 

страхувальнику претензій з боку на інтелектуальну власність. Цей поліс також 

вперше був запропонований Intellectual Property Insurance Services Corporation, Inc., 

а найбільшого поширення набув завдяки Evanston Insurance Company. Страхове 

покриття призначається для компаній з річним оборотом від  500 тис. до  25 млн. 

дол.США. і включає в себе компенсацію таких витрат: витрати по захисту прав 

страхувальника в суді; витрати по врегулюванню, розгляду справи, а також інші 

витрати (досудові витрати, різні судові збори та ін.).  

До витрат по врегулюванню можуть бути віднесені компенсації за 

недоотриманий прибуток позивача або відрахування власнику патенту виникли в 

результаті виготовлення, використання, розподілу, рекламування, або продажу 

продукту, виробленого з порушенням прав інтелектуальної власності.  

Полісом також покриваються витрати з розгляду недійсних зустрічних вимог, 

витрати на повторні перевірки і розгляду.  

Витрати страхувальника покриваються тільки щодо судових тяжб, пов'язаних з 

порушеннями патентних прав на вироблені продукти або надані послуги тільки на 

території США. За додаткову плату можливе розширення періоду покриття [163]. 

Таким чином, поліси зарубіжних страхових компаній в сфері інтелектуальної 

власності мають такі стали види: ABATEMENT – визначає механізм та суму витрат 

захисту прав інтелектуальної власності в разі їх порушення;  DEFENSE – фактично 

це страховий захист відповідальності страхувальника за можливе порушення прав 

інтелектуальної власності третіх осіб; MULTI-PERIL – покриває витрати на судовий 

захист, але діє в разі якщо страхувальник не зможе довести свою позицію в суді 

стосовно порушення права інтелектуальної власності (не залежно від свого статусу 

у справі); ERROR AND OMISSION INSURANCE – вид страхування, яке направлено 

на компенсацію помилок та упущень; GENERAL LIABILITY INSURANCE – 

страхування загальної відповідальності [165]. 

Страхування інтелектуальної власності в Україні не застосовується і не 

пропонується в якості самостійної страхової послуги, хоча всі необхідні умови для 

його впровадження є. Чинне законодавство України в сфері інтелектуальної 
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власності ґрунтується на окремій книзі Цивільного кодексу України, 10 

спеціалізованих законах та приблизно 60 міжнародних актах, ратифікованих 

Верховною Радою України. 

При цьому,  нагальна необхідність ефективної правової охорони та захисту прав 

інтелектуальної власності для України зумовлюється обраною нею стратегією 

побудови цивілізованих ринкових відносин, забезпечення соціальної орієнтації 

економіки та інноваційного соціально-економічного розвитку, що має спиратися 

насамперед на активізацію власного інтелектуального потенціалу. 

Важливе значення забезпечення правової охорони інтелектуальної власності для 

розвитку України зумовлено винятковою роллю інтелектуального капіталу в 

становленні світової економіки ХХІ століття, яка базується на знаннях. Це передусім 

визначено обраною Україною стратегією інноваційного розвитку економіки, що має 

спиратися насамперед на вітчизняний інтелектуальний капітал [166, с. 13-14]. 

Це ще раз підтверджено і на державному рівні, зокрема, в Стратегії розвитку 

сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, яка схвалена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р  зазначено, що стратегія 

успішного розвитку національних економічних систем держав-лідерів останніми 

роками тісно пов’язана з лідерством у дослідженнях і розробках, появою нових 

знань, розвитком високотехнологічного виробництва і створенням масових 

інноваційних продуктів. Розвиток інноваційного потенціалу - це не тільки шлях 

динамічного розвитку та успіху, а і засіб забезпечення безпеки та суверенітету 

держави, її конкурентоспроможності у сучасному світі [127].  

Ми бачимо удосконалення механізму захисту права інтелектуальної власності 

через залучення страхування у наступному. 

Передусім відмітимо, що вплив страхування на удосконалення механізму 

захисту права інтелектуальної власності має два аспекти - матеріальний та 

процесуальний. 

Частина 1 ст. 431 ЦК України встановлює, що порушення права інтелектуальної 

власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою 

відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором [47]. 
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Є. І. Ходаківський, відмічає, що порушення прав інтелектуальної власності це 

дії, спрямовані на протиправне використання об'єктів права інтелектуальної 

власності, що належать іншим особам, умисно вчинені особою, яка розуміє 

протизаконний характер цих дій, з метою отримання матеріальної вигоди [150, с. 

130]. 

Вважаємо за необхідне відмітити, що порушення права може мати місце і через 

дії, які не вчинювалися навмисно, без розуміння особою їх протизаконного 

характеру. 

За ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

проголошується, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 

порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 

органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої 

офіційні повноваження [167]. 

При тлумаченні ст. 13 Конвенції у справі Сільвер та інші проти Сполученого 

Королівства (1983) Суд навів таке роз'яснення: «коли особа, наводячи аргументи, 

звертається із заявою про порушення гарантованих Конвенцією прав і свобод, вона 

повинна мати засоби правового захисту у відповідному національному органі як для 

того, щоб її питання було вирішене, так і з метою одержання, у разі необхідності, 

компенсації» [168, c. 205]. 

В аналізі практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України від 

01.04.2014р. Верховний суд України відмічав, що засіб захисту, що вимагається ст. 13 

Конвенції повинен бути «ефективним» як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому 

сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів 

влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі 

«Афанасьєв проти України» від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02)). Іншими 

словами, в остаточному результаті ефективний засіб повинен забезпечити 

поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення – 

гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування [169]. 

Враховуючи зміст ст.ст. 6 та 13 Конвенції вбачається, що базовим фактором у 

встановленні та розвитку правової держави є ступінь доступності суспільства, всіх 
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категорій його членів до правової допомоги та можливість кожної особи чиї права не 

визнаються, оспорюються чи порушуються звернутися до незалежного та 

неупередженого суду.    

Частина 1 ст. 158 Угоди про асоціацію встановлює, що сторони забезпечують 

належне та ефективне виконання зобов’язань за міжнародними договорами у сфері 

інтелектуальної власності, учасниками яких вони є, зокрема за Угодою про 

торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, що міститься в Додатку 1С до 

Угоди СОТ (далі - Угода ТРІПС). 

Стаття 42 Угоди ТРІПС встановлює, що члени повинні  зробити  доступними  

для  власників прав цивільно-судові процедури   стосовно   захисту   будь-якого  права 

інтелектуальної власності, що охоплюються цією Угодою. Сторонам  повинно  бути  

дозволено бути представленими незалежними  адвокатами,  а  процедури  не  повинні 

накладати  надмірно  обтяжливі  вимоги щодо обов'язкової особистої присутності.  

Всі сторони таких процедур  повинні  належним  чином отримати   право   для   

підтвердження   своїх   претензій  і  для представлення  всіх   відповідних   доказів 

[170]. 

 Безсумнівним є те, що судова процедура захисту прав вимагає від сторін 

(позивача та відповідача) значних грошових витрат на правничу допомогу, на 

забезпечення процесу доказування власної позиції та судовий збір. Наприклад, 

французький філософ XVIII ст. Люк де Вовенарг порівнюючи  війну та судовий 

процес зазначав, що війни подібні судовому позову, де судові витрати перевищують 

спірну суму [171, c. 125]. 

Зокрема, Американська Асоціація адвокатів по захисту інтелектуальної 

власності (AIPLA) в 2009р. підготувала економічний огляд, в якому зробила оцінку 

загальної вартості витрат при порушенні патентних прав. Ця сума включає 

адвокатські витрати, витрати по захисту інтелектуальної власності, аналітичні 

дослідження та інші судові витрати. Так, AIPLA повідомляє, що судові витрати при 

порушенні патентних прав складають від $ 310 тис. дол. до $ 5,5 млн. дол. США 

[163]. 
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Судові витрати становлять значні суми, оскільки вони включають в себе 

витрати, які несуть судові органи в зв'язку зі збором і дослідженням доказів, а також 

виплати експертам і спеціалістам в зв'язку з їх витратами зі збору інформації та 

дослідженням матеріалів. Крім того, в судові витрати включаються суми, сплачені за 

зберігання, пересилання і дослідження речових доказів, а також витрати юристів і 

мита. Опитування, яке було проведено American Intellectual Property Law Association, 

показує, що сума судових витрат в разі порушення патентних прав страхувальника в 

середньому перевищує один мільйон доларів США, а витрати на ведення судового  

процесу щодо авторських прав перевищують 200 тис. дол США [172]. 

Відмітимо, що суттєвим фактором у становленні правового суспільства є 

доступність юридичної допомоги для всіх категорій громадян та можливість 

звернення їх до незалежних судових органів без врахування різноманітних прав на їх 

майновий стан. 

Саме тому інститут страхування може стати ефективним засобом для 

забезпечення доступу до правосуддя через забезпечення фінансування судових 

процедур для здійснення захисту порушених прав.  

Це, в першу чергу, витрати на адвокатів страхувальника, судові витрати, тощо, а 

при частковому задоволенні вимог - також відшкодування судових витрат іншої 

сторони судового процесу [173]. 

 15 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів», яким змінено і в певній мірі уніфіковано процесуальне 

законодавство України. 

Так, глава 8 Розділу І Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК 

України), глава 8 Розділу І Господарського процесуального кодексу України (ГПК 

України) та  глава 8 Розділу І Кодексу адміністративного судочинства України (КАС 

України) врегульовують питання судових витрат. Глави зазначених процесуальних 

кодексів містять тотожні правові норми і, зокрема, під судовими витратами 
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розуміються витрати, які складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з 

розглядом справи. 

Згідно ч. 1 ст. 1 Закону України «Про судовий збір» судовим збором є збір, що 

справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу 

судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених 

цим Законом [174].   

За ч. 3 ст. 123 ГПК України, ч.3 ст. 133 ЦПК України та ч.3 ст. 132 КАС України 

встановлено, що до витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати: 

1) на професійну правничу допомогу; 

2) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 

проведенням експертизи; 

3) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 

4) пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду 

справи або підготовки до її розгляду. 

Стаття 131-2 Конституції України встановлює, що для надання професійної 

правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Виключно адвокат здійснює 

представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення 

[133].   

Процесуальне законодавство вказує, що витрати, пов’язані з правничою 

допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за 

рахунок держави згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та 

для цілей розподілу судових витрат за результатами розгляду справи: 

1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката 

за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, 

включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг 

помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої 

допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних 

робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або 

третьою особою; 
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2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, 

необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами 

договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які 

підтверджують здійснення відповідних витрат.   

Стаття 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, 

що гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту.  

При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, 

кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. 

Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час [175]. 

Це імплементовано і у процесуальне законодавство, а саме ч. 4 ст. 137 ЦПК 

України, у ч.4 ст. 126 ГПК України та у ч. 4 ст. 134 КАС України, які маючи однаковий 

зміст встановлюють, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути 

співмірним із складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 

часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 

обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) 

значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію 

сторони або публічним інтересом до справи. 

Слід також відмітити, що окрім витрат на правову допомогу, суттєвими можуть 

бути  витрати які несе сторона судового процесу із залученням свідків, спеціалістів, 

проведенням експертизи, витребуванням доказів та з вчиненням інших 

процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду. 

Таким чином, судові витрати сторони починають відігравати значну 

процесуальну роль при судовому захисті прав.   

Враховуючи значну кількість судових спорів, вартості правничої допомоги та 

інших витрат на судовий захист прав в Європі у другій половині ХХ ст. з’явилося та 

поступово набуло популярності страхування від судових витрат, яке сьогодні 

регулюється на рівні Європейського Союзу та окремими інституціями європейських 

країн.    
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Зокрема, в ст. 2 Директиви Ради 87/344/ЄЕС "Щодо узгодження законів, 

постанов та адміністративних положень стосовно страхування судових витрат" від 

22 червня 1987 року зазначено, що страхування судових витрат полягає в 

зобов'язанні, за виплату премії, покриття витрат на судове   провадження   та   надання  

інших  послуг,  безпосередньо пов'язаними зі страховим покриттям, зокрема з метою: 

забезпечення компенсації втрат,  збитків чи витрат,  що понесені  страхувальником,  

шляхом  врегулювання  в   позасудовому порядку, або в порядку цивільного чи 

кримінального провадження; захисту  чи  представництва  страхувальника  у  

цивільному, кримінальному, адміністративному чи іншому провадженні чи стосовно 

будь-яких вимог до нього [176]. 

Окрім цього, на сайті Служби фінансового омбудсмена Великобританії, яка діє 

на основі Закону про фінансові послуги та ринки 2000 року та виступає офіційним 

експертом у Великобританії у вирішенні проблем з фінансовими послугами, 

зазначено, що страхування юридичних витрат призначено для фінансування витрат 

на юридичну консультацію та / або витрат на подання або супровід судової справи. 

Страхування юридичних витрат можна купити: 

     «до страхової події» - в разі, коли необхідно боротися або захищати майбутні 

судові позови; або 

     «після страхової події» - де страхувальник вже прийняв рішення про подачу 

або захист  судового позову і хоче застрахуватися від ризику втрати та оплати витрат 

іншої сторони. 

Страхування юридичних витрат не призначене для виплати страхувальнику 

фактичних збитків, яких він намагається стягнути в результаті судового розгляду. 

Воно також не покриває чиюсь відповідальність за відшкодування шкоди іншим. Для 

цього існує окремий вид страхування [177].   

Генріх Шахт, член правління Спілки правового захисту Мюнхена вказує, що 

страхування від судових витрат  пропонує такі економічні рішення щодо 

відстоювання правових інтересів громадян, при яких пов'язаний з ними ризик витрат 

не лягає на плечі самого громадянина, який звернувся за правовою допомогою. Це 

робить страхування від судових витрат і витрат на адвокатів дуже затребуваним в 
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сучасному світі видом страхування. У свою чергу, адвокати і захисники отримують 

надійне джерело виплати гонорарів [173]. 

За загальним правилом страхування не тягне за собою ніяких позитивних 

ефектів для третіх осіб. 

Однак юридичне страхування виступає свого роду винятком: громадяни, які 

користуються полісами страхування витрат на юридичну допомогу, мають, 

принаймні, велику фінансову можливість для отримання кваліфікованих юридичних 

послуг, звернення до суду за захистом своїх прав і законних інтересів, що 

враховується потенційним правопорушником, який побоюється ймовірного 

притягнення до відповідальності, і служить додатковим засобом стримування 

протиправної поведінки, знижуючи можливості для заподіяння шкоди не тільки 

застрахованій особі, а й іншим особам, які таким чином отримують вигоду від того, 

за що особисто не оплачують за юридичну допомогу [178]. 

Таким чином, страхування судових витрат передбачає здійснення виплати 

страховиком на користь страхувальника або вигодонабувача відшкодування судових 

витрат, що несе страхувальник не залежно від свого процесуального статусу. При 

цьому, страхування в цьому випадку повинно залежати не від непередбачуваності 

судових витрат, а від наявності необхідності здійснення судових витрат 

страхувальником. У той же час більш слабкою стороною в страхових відносинах є 

страхувальник, оскільки він не виступає професійним учасником ринку, внаслідок 

чого до юридичного страхування, як виду страхування взагалі, в повній мірі 

застосовні поняття інформаційної диспропорції (що полягає у відсутності в 

одержувача страхової послуги потрібних знань в спеціальній сфері) і договірної 

диспропорції (що розуміється як стандартизований підхід страховиків до надання 

страхового покриття стосовно до тих чи іншим ризиків для спрощення порядку 

прогнозування ймовірності їх настання), переборні за допомогою закріплення 

принципу сумлінності учасників договору, застосування різних засобів захисту 

страхувальника, в тому числі в судовому порядку [179, с. 35]. 

Певний баланс у відносинах страховиків та страхувальників з приводу 

страхування судових витрат або страхування юридичної допомоги вносить стаття 4 
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вже згадуваної Директиви Ради 87/344/ЄЕС, яка встановлює, що будь-який  договір  

страхування   судових   витрат повинен чітко визначати, що: 

(a) у  випадку  звернення  до   юриста   чи   іншої   належно кваліфікованої    

особи    у    відповідності   до   національного законодавства з  метою  захисту,  

представництва  чи  забезпечення дотримання  інтересів страхувальника у будь-

якому розслідуванні чи судовому провадженні,  страхувальник має свободу вибору  

такого юриста чи іншої особи; 

(b) страхувальник має свободу вибору юриста  чи,  якщо  надає перевагу і у 

межах,  дозволених національним законодавством, іншої належно  кваліфікованої  

особи,  для  забезпечення  дотримання  її інтересів в будь-якому випадку виникнення 

конфлікту [176]. 

Також, пп. 3.9.1. п. 3.9. «Професійне страхування» р. 3. «Відносини з клієнтом» 

Загального кодексу правил для адвокатів країн  Європейського Співтовариства, який 

прийнято делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у 

Страсбурзі в жовтні 1988 року встановлено, що адвокати   завжди   повинні   бути   

застраховані  від пред'явлення  позовів,  пов'язаних  з   недостатньою   професійною 

компетентністю.  Розмір  страховки  визначається  в розумних межах співвідносно з 

ризиком можливих помилок,  допущених  адвокатами  у ході здійснення професійної 

діяльності [180]. 

 З викладеного вбачається, що резерв грошових коштів для здійснення судового 

захисту не дивлячись на процесуальний статус особи, така особа може знайти саме 

в страхуванні, яке об’єднуючи економічні та правові механізми забезпечує захист 

страхових інтересів страхувальників, які є учасниками мінливого цивільного обігу.  

Вважаємо, що сутність страхування, його правозастосування дозволяє стверджувати 

про притаманність йому окремої самостійної забезпечувальної функції, яка покриває 

будь-які правовідношення, в які вступає застрахована особа. І, окрім цього, з 

урахуванням норм процесуального законодавства щодо забезпечення судових витрат 

можна стверджувати, що саме завдяки цій функції страхування може забезпечити 

реалізацію права особи на доступ до правосуддя та належне представництво її 

інтересів в судовій справі. 
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В матеріальному аспекті вплив страхування на захист права інтелектуальної 

власності також розкривається у покритті збитків,  окрім витрат на судовий захист, 

які зазнає власник від порушення його права. 

Інтерес страхувальника до страхування полягає в отриманні захисту свого 

майнового стану. Страховик за плату надає страхувальнику послугу у вигляді 

страхового захисту, за допомогою якої і здійснюється захист майнового стану 

страхувальника (застрахованої особи). При майновому страхуванні матеріальна 

складова захисної функції трансформується в відновну функцію - за допомогою 

страхового відшкодування застрахованій особі виплачується сума грошових коштів 

яка, в тій чи іншій мірі пропорційна з сумою того збитку, який було заподіяно в 

результаті страхового випадку. Тим самим майновий стан застрахованої особи 

відновлюється до того рівня, який існував до страхового випадку. Це і визначає зміст 

страхового захисту при даному виді страхування [67, с. 27].   

І. В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що серед всіх способів захисту цивільних прав, 

зокрема інтелектуальних, слід вирізняти ті, що належать до мір цивільно-правової 

відповідальності. Останні відрізняються підставою застосування та характером 

наслідків. Для застосування мір захисту достатньо самого факту порушення права, 

підставою ж застосування мір відповідальності є повний склад правопорушення 

(протиправна винна поведінка, що призвела до спричинення шкоди). Негативним 

наслідком застосування цивільно-правової відповідальності завжди є додаткові 

майнові  обтяження порушника — це або додатковий майновий обов’язок, або 

позбавлення належного йому права [141 , с. 97]. 

Стаття 13 Директиви IPRED  передбачає, що держави-члени забезпечують, що 

компетентні судові органи за заявою потерпілої сторони зобов'язують порушника, 

який свідомо або маючи достатні підстави вважати, що він вчиняє протиправні дії, 

здійснив їх, оплатити правовласнику збитків, відповідні реальному збитку, 

понесеного правовласником в результаті порушення.  При  цьому коли судові органи 

встановлюють збитки: 

a) вони повинні брати до уваги всі відповідні аспекти, такі як негативні 

економічні наслідки, в тому числі упущену вигоду, яку потерпіла сторона могла б 
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отримати, неправомірну прибуток, отриманий порушником і в відповідних випадках 

інші елементи, крім економічних чинників, такі як моральну шкоду, заподіяну 

правовласнику порушенням або 

б) в якості альтернативи "a" вони можуть у відповідних випадках встановити 

збитки у вигляді фіксованої суми на підставі таких елементів, як мінімальний розмір 

винагороди або гонорар, який був би виплачений, якби порушник попросив дозвіл на 

використання права на інтелектуальну власність. 

 Якщо порушник не знав або не мав достатніх підстав вважати, що він бере 

участь у протиправних діях, держави-члени ЄС можуть заявляти, що судові органи 

мають право наказати вилучення прибутку або відшкодування збитків, які можуть 

бути введені [131]. 

Цікавим є рішення Суду Справедливості (суд ЄС) від 17 березня 2016 р. у справі 

C-99 / 15, об’єктом якої є преюдиціальний запит, направлений до Суду 

справедливості на підставі статті 267 Договору про функціонування Європейського 

Союзу, від Tribunal Supremo [Верховний суд Іспанії] на підставі ухвали від 12 січня 

2015 р., що була отримана Судом справедливості 27 лютого 2015 р., у справі між 

Christian Liffers та Producciones Mandarina SL, Mediaset España Comunicación SA, 

раніше: Gestevisión Telecinco SA. 

Верховний суд Іспанії переглядаючи рішення  в цій справі вирішив призупинити 

розгляд справи та направити до Суду справедливості наступний преюдиціальний 

запит: 

«Чи може частина 1 статті 13 Директиви 2004/48 бути розтлумачена таким 

чином, що ці положення забороняють, особі, що постраждала від порушення своїх 

прав інтелектуальної власності та вимагає компенсації матеріальної шкоди 

на підставі суми роялті, які б були виплачені такій особі, якби порушник прав 

звернувся за дозволом на використання відповідного об’єкту інтелектуальної 

власності, одночасно з цим вимагати компенсації завданої моральної шкоди?» 

Суд Справедливості відповідаючи на запит Верховного суду Іспанії визначив, 

що встановлення єдиної грошової суми для  відшкодування завданої шкоди, 

розрахунок якої проводиться лише на основі гіпотетичних роялті, покриває лише 
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матеріальну шкоду, завдану відповідному суб’єкту прав інтелектуальної власності, 

тоді як, щоб дозволити повноцінне відшкодування завданої шкоди, суб’єкт прав 

повинен мати змогу вимагати компенсацію завданої йому моральної шкоди, 

на додачу до матеріальної. Тому частина 1 статті 13 Директиви 2004 / 48 має 

тлумачитися таким чином, що її положення дозволяють особі, що постраждала від 

порушення своїх прав інтелектуальної власності та вимагає компенсації матеріальної 

шкоди виходячи із п. b), частини 1, даної статті на підставі суми гіпотетичних роялті, 

вимагати компенсації завданої моральної шкоди, відповідно до передбаченого п. а) 

частини 1 даної статті [132]. 

Окрім цього, ст. 45 Угоди TRIPS встановлює, що органи судової влади повинні 

мати, право вимагати від порушника сплачувати власнику прав збитки у розмірі, 

достатньому для адекватної компенсації шкоди, якої зазнав власник прав через 

порушення його прав інтелектуальної власності порушником, який свідомо або 

маючи достатні підстави для свідомої дії брав участь у порушенні [170]. 

Безумовно, що для самого суб’єкта, чиї права порушено, першочергове значення 

має можливість здійснити цивільно-правовий захист у судовому порядку, в рамках 

якого може бути застосована цивільно-правова відповідальність [93, с. 74]. 

Як зазначає більшість правників спосіб захисту цивільних прав це засіб впливу, 

визначений законом. Проте у всіх випадках визнання тієї чи іншої дії як способу 

захисту пов’язується із зазначенням в нормативних актах. Спосіб захисту також 

визначають як конкретні закріплені чи санкціоновані законом правоохоронні заходи 

(засоби), за допомогою яких усуваються порушення прав і вплив на порушника [169]. 

Всесвітня організація інтелектуальної власності зазначає, що оцінка шкоди у 

справах з порушення прав на промислову власність може варіюватися залежно від 

процедур судочинства. Комерційна діяльність під чужим іменем і порушення 

товарного знака можуть розглядатися одночасно, так саме як і справи з патентів і 

зразків. Не існує єдиного правового погляду на те, який підхід до визначення шкоди 

в результаті порушення довіри є правильним. Стосовно справ, пов’язаних з 

авторським правом, є спеціальні законодавчі положення. Проте загальноприйнятої 

процедури або формули для оцінки завданої шкоди немає. Відомо, що шкода в будь-
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якій із цих сфер дуже важко піддається оцінюванню з якою-небудь мірою точності, і 

тому суди взяли це до уваги, відмовившись встановлювати загальні правила. 

Поширеним підходом до оцінювання шкоди є оцінка на підставі формальних умов 

ліцензії: така ситуація виникає, наприклад, у тому випадку, коли сторони є 

конкурентами, і в основному характерна для справ, пов’язаних з патентами і 

зареєстрованими зразками. Шкода, завдана у зв’язку з порушеннями, здійсненими в 

минулому, визначається з урахуванням відрахувань за право користування об’єктом 

інтелектуальної власності щодо кожного контрафактного виробу. Проте в даному 

випадку виникають проблеми, особливо якби позивач ніколи в дійсності не 

погодився надати ліцензію. Цей підхід може також використовуватися при 

порушенні довіри і справ, пов’язаних з порушенням авторського права. Інший, ще 

більш складний для доказу шлях — це розгляд обсягу збуту, упущеного позивачем. 

У цьому випадку позивач має право на весь упущений прибуток [181, с. 324-325]. 

Пунктом а ст. 240 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони гарантують, що 

коли судові органи встановлюють збитки вони беруть до уваги всі відповідні аспекти, 

зокрема негативні економічні наслідки, у тому числі втрачені прибутки, які понесла 

потерпіла сторона, будь-які недобросовісні доходи, одержані порушником і, у 

відповідних випадках, інші фактори, відмінні від економічних, зокрема моральна 

шкода, спричинена правовласнику порушником [33]. 

 Безумовно те, що при заподіянні збитків, вони підлягають безумовному 

відшкодуванню, оскільки заподіяними збитками порушуються майнові права особи, 

якій вони заподіяні. При цьому, інститут цивільно-правової відповідальності 

спрямований, перш за все, на компенсацію збитків, а тому цивільно-правова 

відповідальність є способом розподілу збитків. 

З огляду на це можливим є взаємозалежність страхової суми, страхової виплати 

від застосовного розміру цивільно-правової відповідальності до порушника права 

інтелектуальної власності.   

Важливими категоріями страхування є страхова сума та страхове 

відшкодування, які, відповідно до ст.9 Закону України «Про страхування» 

визначаються як: 
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страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов 

страхування зобов'язаний провести  виплату  при настанні страхового випадку. 

страхова виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до 

умов договору страхування  при  настанні  страхового випадку [1]. 

Стаття 432 ЦК України встановлює, що кожна особа має право звернутися до 

суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього 

Кодексу. 

Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, 

зокрема, про: 

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права 

інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт 

яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у 

цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких 

товарів; 

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися 

переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності 

або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 

неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір 

стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших 

обставин, що мають істотне значення; 

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права 

інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення [47]. 

Частина 2 ст. 22 ЦК України визначає, що збитками є: 

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а 

також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого 

порушеного права (реальні збитки); 
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2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її 

право не було порушене (упущена вигода) [47]. 

Вищий господарський суд України відмічав, що відповідальність за порушення 

права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові 

відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов: 

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов 

авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної 

власності без дозволу правовласника); 

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності; 

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та 

завданою шкодою; 

4) вини особи, яка заподіяла шкоду. 

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому 

судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа 

вважається винною, поки не буде доведено інше. Наявність зазначених умов має 

з'ясовуватися судом також і у вирішенні спорів про відшкодування моральної 

(немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення права інтелектуальної 

власності. Суд, зокрема, повинен встановити, чим підтверджується факт заподіяння 

позивачеві втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями вони 

заподіяні, в якій сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому 

шкоду та з яких підстав він у цьому виходить, а також інші обставини, що мають 

значення для вирішення спору [182].  

Жоден закон в сфері інтелектуальної власності не визначає порядок та спосіб 

вирахування розміру збитків. 

Однак пункт 26 Національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності", постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 

р. № 1185 встановлює, що розмір збитків за неправомірне використання об'єкта права 

інтелектуальної  власності  визначається  станом на дату оцінки із застосуванням 

оціночної процедури накопичення  прибутку  (доходу), який  не  отримав  суб'єкт  

права інтелектуальної власності та/або ліцензіат  внаслідок  неправомірного  
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використання  об'єкта  права інтелектуальної  власності,  виходячи з обсягів 

виробництва та/або реалізації контрафактної продукції [183]. 

Тобто власнику об’єкта права інтелектуальної власності, який вважає, що його 

право було порушено через що він зазнав збитків необхідно звернутися до 

компетентного експерта – оцінювача, який має кваліфікаційне  свідоцтво  оцінювача 

та  професійну  підготовку за  напрямом оцінки майна відповідно до програм базової   

підготовки щодо  оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,  

майнових  прав  та  нематеріальних активів, у тому числі прав  на об'єкти 

інтелектуальної власності [184]. 

Це обумовлює складність стягнення фактичних збитків правовласником з 

порушника.   

Пунктом «в» ст. 240 Угоди про асоціацію передбачено, що як альтернативний 

варіант до підпункту (а) цього пункту, вони можуть у відповідних випадках 

встановити збитки як паушальну суму на базі таких елементів, як принаймні сума 

роялті або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою 

про надання дозволу на використання оспорюваного права інтелектуальної власності 

[33].  

Як бачимо ст. 240 Угоди про асоціацію передбачає такий вид матеріального 

способу захисту (відновлення) порушених прав як одноразова компенсація замість 

стягнення збитків, що в чинному законодавстві реалізовано лише у Законі України 

«Про авторське право і суміжні права». Однак з урахуванням ст.9 Конституції 

України, яка встановлює, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України, 

можемо стверджувати, що ст. 240 Угоди про асоціацію фактично доповнює 

національне законодавство України з права інтелектуальної власності, в частині 

можливості застосування компенсації як міри відповідальності за порушення права 

інтелектуальної власності.  

Компенсація підлягає виплаті у разі доведення факту порушення майнових прав 

суб'єкта авторського права та/або суміжних прав, а не розміру заподіяних збитків. 

Таким чином, для задоволення вимоги про виплату компенсації достатньо наявності 
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доказів вчинення особою дій, які визнаються порушенням авторського права та/або 

суміжних прав, а розмір збитків суб'єкт такого права доводити не зобов'язаний. 

Водночас розмір доведених збитків має враховуватися господарським судом у 

визначенні розміру компенсації. Розмір компенсації визначається судом у межах 

заявлених вимог у залежності від характеру порушення, ступеню вини відповідача 

та інших обставин. Зокрема, враховується: тривалість порушення та його обсяг 

(одно- або багаторазове використання об'єкта авторського права); передбачуваний 

розмір збитків потерпілої особи; розмір доходу, отриманого внаслідок 

правопорушення; кількість потерпілих осіб; наміри відповідача; наявність раніше 

вчинених відповідачем порушень виключного права даного позивача; можливість 

відновлення попереднього стану та необхідні для цього зусилля тощо. Відповідні 

мотиви визначення розміру компенсації мають бути наведені в судовому рішенні. У 

визначенні суми компенсації господарський суд має виходити з того розміру 

мінімальної заробітної плати, який установлено на час прийняття судом відповідного 

рішення [182].   

Серед спеціальних законів інтелектуальної власності тільки Закон України «Про 

авторське право та суміжні права» містив норму, яка визначає розмір компенсації. 

Так, до липня 2018 р., пункт  "г"  частини   другої статті 52 цього Закону передбачав, 

що сума компенсації визначається  судом  виходячи  з  позовних вимог,  однак  не  

може  бути меншим від 10 і не може перевищувати 50000 мінімальних  заробітних  

плат,  які встановлені законом на час ухвалення рішення у справі. 

Слід зазначити, що Законом України «Про ефективне управління майновими 

правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» п. «г» ч. 2 

ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права» було змінено і викладено 

у такій редакції: 

«г) виплату компенсації, що визначається судом як паушальна сума на базі таких 

елементів, як подвоєна, а у разі умисного порушення – як потроєна сума винагороди 

або комісійні платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із заявою про 

надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або суміжних 

прав замість відшкодування збитків або стягнення доходу» [185]. 
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Більш невдалої редакції і не можна було б чекати. Це пояснюється тим, що більш 

менш конкретні розміри компенсації законодавець замінив на ефемерний розмір 

винагороди або комісійних платежі, які були б сплачені, якби порушник звернувся із 

заявою про надання дозволу на використання оспорюваного авторського права або 

суміжних прав. Це абсолютно не виправданий шлях, оскільки не зрозуміло яким 

чином обраховувати сам розмір винагороди і комісійних платежів. Якщо мова йде 

про відповідальність, передусім майнову, то матеріальна характеристика такої 

відповідальності повинна бути достатньо чіткою, а умови її застосування 

однозначними.   

Відомо, що нормою права є загальнообов'язкове, формально-визначене правило 

поведінки, яке встановлене державою, що виступає як регулятор суспільних 

відносин, забезпечується всіма заходами державного впливу. 

Європейський суд з захисту прав людини неодноразово звертав увагу на 

юридичну визначеність правових норм, яка розкривається у чіткості, ясності, 

недвозначності та єдиному трактуванні норми. 

Нове формулювання п. «г» ч. 2 ст. 52 Закону України «Про авторське право і 

суміжні права» навряд чи відповідає таким вимогам.    

При цьому інші закони України, що врегульовують питання охорони прав на 

винаходи, корисні моделі, знаки для товарів та послуг та інше, містять однакові 

лаконічні норми щодо обов’язку порушника відшкодувати заподіяні збитки не 

зазначаючи можливість їх заміни компенсацією. 

Відсутність належної конкретизації розмірів разового грошового стягнення в 

законах у сфері охорони прав промислової власності навряд чи зумовлена 

об’єктивними відмінностями у підходах до захисту авторських прав і прав 

промислової власності. Радше, це є свідченням недостатньої уваги держави до сфери 

захисту прав промислової власності, адже з часу набрання чинності Цивільним 

кодексом України, який закріпив як універсальну для всіх інститутів права 

інтелектуальної власності можливість застосування разового грошового стягнення 

замість відшкодування збитків, логічно стверджувати, що суб'єкти права 

промислової власності мають перебувати у рівному із суб’єктами авторських і 
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суміжних прав становищі щодо вибору можливостей для захисту своїх виключних 

прав. Це підтверджується й зарубіжним досвідом країн, які запровадили таку 

санкцію та встановлюють єдині правила її застосування для різних об’єктів 

інтелектуальної власності [186, с. 70-71].   

Іншим шляхом йде законодавство Російської Федерації. Так, наприклад, ч.4 ст. 

1515 ЦК РФ встановлює, що правовласник має право вимагати за своїм вибором від 

порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації: 

1) в розмірі від десяти тисяч до п'яти мільйонів рублів, що визначається за 

розсудом суду виходячи з характеру порушення; 

2) у двократному розмірі вартості товарів, на яких незаконно розміщений 

товарний знак, або в двократному розмірі вартості права використання товарного 

знаку, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно 

стягується за правомірне використання товарного знаку [97]. 

В Європейському союзі з 2004 р. діє вже згадана Директива 2004/48/ЄC щодо 

Цивільного захисту прав інтелектуальної власності (т.з. Директива IPRED). 

Так, ст. 13 глави 6 «Збитки та судові витрати» цієї Директиви визначає, що 

держави-члени забезпечують, щоб компетентні судові органи на підставі заяви 

потерпілої сторони наказували порушника, який свідомо або з обґрунтованих підстав 

знав, що займався протиправною діяльністю, шляхом зобов’язання його виплатити 

збитки, що відповідають фактичній шкоді, завданій в результаті порушення. 

Коли судові органи встановлюють збитки: 

(а) вони повинні враховувати всі відповідні аспекти, такі як негативні економічні 

наслідки, включаючи втрачені прибутки, понесені потерпілою стороною, будь-яку 

несправедливу вигоду від порушника та, у відповідних випадках, інші елементи, крім 

економічних чинників, таких як моральна шкода, заподіяна правопорушнику 

порушенням; 

або 

(б) як альтернатива (а), у відповідних випадках вони можуть встановлювати 

збитки як одноразову суму на основі таких елементів, як мінімум, суми роялті або 
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гонорарів, які були б сплачені, якщо порушник зажадав дозволу на використання 

права інтелектуальної власності, що розглядається. 

Якщо правопорушник не навмисно або з обґрунтованих підстав не знає, що 

здійснює правопорушну діяльність, держави-члени можуть встановити, що судові 

органи можуть вимагати відшкодування збитків або виплатити збитки, які можуть 

бути попередньо встановлені [131].   

Аналогічні норми містять ст.ст. 240 та 241 Угоди про асоціацію. 

Однак не зважаючи на важливий вплив Директиви IPRED на захист 

інтелектуальної власності в ЄС огляд законодавства і практики держав-членів ЄС 

свідчить, що національні режими визначення збитків, спричинених порушенням 

прав інтелектуальної власності, часто не є ефективними у досягнення подвійної цілі: 

компенсації і стримування, що пояснюється зокрема наступним. 

Суди ЄС, як і українські суди, стикаються з труднощами при всебічному 

визначенні розмірів і присудженню відшкодування шкоди. При цьому суди, 

керуючись ст. 13 IPRED при визначенні шкоди звичайно враховують упущену вигоду 

правовласника, тобто дохід, який був би отриманий правовласником в разі 

відсутності порушення. Здебільшого суди констатують труднощі з практичної точки 

зору у точній оцінці розмірів упущеної вигоди. Дещо відрізняються й підходи судів 

до визначення втраченого доходу правовласника. У ряді країн суди визначають 

втрачений дохід правовласника на основі співвіднесення чистого доходу і витрат, 

тобто видатків (costs saved) (Бельгія), або на потенційної різниці (potentially different) 

(Словенія) або на незаміщенні (nonsubstitutionary) (Швеція) продажів або доходів, 

отриманих порушниками. У зв’язку з цим національні суди у ряді справ обрали для 

відшкодування шкоди правоволодільцям одноразову компенсацію (наприклад, у 

Данії, Греції, Нідерландах), як це передбачено IPRED. Деякі суди схиляються до 

розрахунку одноразової компенсації наближеної до упущеної вигоди (наприклад, 

Люксембург) або «морального збитку» (наприклад, Бельгія). Відшкодування може 

бути засноване на релевантному ліцензійному платежі, «розумному» роялті або 

«справедливій винагороді», якою може бути повна вартість ліцензії або продукту, але 

яка також може бути нижче суми, наприклад, «оціненого», або «гіпотетичного 
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роялті». Іншою проблемою є компенсація витрат на розслідування, з урахуванням 

зустрічних позовів, та усунення порушення, які часто не відшкодовуються в повному 

обсязі. Хоча в усіх державах-членах ЄС у випадку виграшу справи, правовласники 

мають право стягнути судові та інші понесені ними витрати, пов‘язані зі справою, 

але багато понесених ними фактичних витрат можуть залишатися не 

відшкодованими. Наприклад, суди можуть визначити розмір адвокатської 

винагороди нижче фактично витрачених суми (наприклад, у Данії, Греції, 

Люксембурзі, Іспанії). Це пояснюється тим, що гонорари адвокатів часто 

визначаються на основі нормативних тарифів з фіксованими максимумами, а на 

більшості ринків, ці тарифи в практиці можуть бути набагато нижчими, ніж фактичні 

юридичні витрати правовласників (наприклад, Чехія, Німеччина, Італія, Польща, 

Румунія). У той же час, якщо збори, які стосуються призначених судом експертів, як 

правило можуть бути відшкодовані у повному обсязі, а витрати на приватних 

експертів можуть не бути аналогічним чином компенсовані в повному обсязі 

(наприклад у Румунії). Витрати на зберігання та знищення вилучених контрафактних 

товарів іноді покладаються на правовласника. В результаті, навіть у тих випадках, 

коли правовласники відшкодували повну суму своїх фактичних збитків, неповна 

компенсація інших витрат залишає їх у гіршому становищі після судового розгляду 

порушення, ніж до нього [187, с. 79].   

Відповідно до цього пропонуємо ч. 2 ст. 432 ЦК України доповнити пп. 7 

наступного змісту:   

За заявою суб’єкта права інтелектуальної власності замість відшкодування 

збитків або стягнення доходу суд має право стягнути з порушника, який умисно чи з 

необережності допустив порушення права інтелектуальної власності, компенсацію у 

розмірі від 3 до 500 мінімальних  заробітних  плат, що визначається за розсудом суду 

з урахуванням принципів розумності та справедливості, виходячи з характеру 

порушення, заявлених позовних вимог та причинно-наслідкового характеру дій 

(бездіяльності) або рішень, що призвели до порушення права інтелектуальної 

власності або 
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у п’ятикратному розмірі вартості продукції (товарів, робіт або послуг) при 

реалізації якої незаконно використано об’єкт права інтелектуальної власності не 

залежно від форми такого використання.  

При цьому, оскільки твори як об’єкти авторського права за ст. 420 ЦК України 

відносяться до об’єктів інтелектуальної власності, а тому ст. 432 ЦК України 

розповсюджується на них пропонується виключити із Закону України «Про 

авторське право та суміжні права» пункт  "г"  частини  другої статті 52, замінивши 

його посиланням на норму ЦК України.   

Для узгодження норм ГК України та ЦК України, пропонуємо ч. 2 ст. 155 ГК 

України змінити та викласти у наступній редакції: “Загальні умови захисту прав 

інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені у цій статті та відповідальності за їх 

порушення визначаються Цивільним кодексом України”. 

Відомо, що навіть самі законослухняні компанії можуть ненавмисно порушити 

патентні права третіх осіб. Наприклад, компанія Intergraph виграла судовий позов у 

компанії Intel, при цьому сам розгляд тягнувся з 1997 по 2002 р, а виплати склали 450 

млн долл.США. У 2005 р компанія Hewlett-Packard виплатила вже в позасудовому 

порядку 141 млн дол. тій ж компанії Intergraph. За рішенням суду, компанія - 

постачальник послуг інтернет-телефонії Vonage виплатила компанії Sprint-Nextel 

грошову компенсацію в розмірі 69,5 млн дол. за незаконне використання захищених 

авторськими правами методик. Така компанія, як Apple, виступала як позивачем 

(наприклад, щодо компанії HTC в 2010 г.), так і відповідачем (за даними журналу 

«Експерт», суд техаського містечка Тайлер визнав компанію Apple винною в 

порушенні трьох патентів компанії Mirror Worlds). Розвиток системи захисту 

патентних і авторських прав і вартість її підтримки служать причиною формування 

нових бізнес-стратегій. У ряді випадків стає вигідніше порушити патентне право і 

надалі заплатити по суду, якщо такий відбудеться. Можна, наприклад, подати 

зустрічний позов, за допомогою якого зробити пред'явлення претензій неможливим 

(в даний час існує і новий вид діяльності, в рамках якого відстежується діяльність 

тієї чи іншої компанії в патентно-винахідницької сфері). Надалі можна подати позов 

до суду або заявити про це (з тим, щоб змусити компанію-жертву врегулювати 
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реальні чи вигадані претензії). Така діяльність носить неформальну назву 

«патентний тролінг». Наприклад, на компанію Apple було подано понад 170 позовів 

від різних організацій за останні 2,5 року. За експертними оцінками, близько 35% 

нових проектів з обсягами залученого фінансування від 50 до 100 млн дол. 

отримують судові позови, пов'язані з юридичними формальностями, в тому числі 

щодо патентних і авторських прав. Зрозуміло, що в даних умовах страхування на 

випадок пред'явлення претензій в порушенні патентних і авторських прав стає більш 

ніж доцільним [160, с. 33-34].   

З огляду на наведене вважаємо, що саме страхування може забезпечити 

власнику об’єкта інтелектуальної власності право на який порушено відновити не 

тільки порушені права, але і надати відповідну компенсацію за порушення прав, а 

також виступити заходом превентивного впливу на можливого порушника, 

підкріплюючи концепцію непорушності права інтелектуальної влансості.    

У підсумку порушник буде вимушений сплатити штраф до бюджету України 

згідно із Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також на 

підставі ст.ст. 1166, 1191 ЦК України відшкодувати завдану шкоду як страховій 

компанії, так і власнику права інтелектуальної власності, якщо розмір страхової суми 

не покриває розмір завданої шкоди.     

Це виходить з того, що при настанні страхового випадку, страховик 

зобов’язаний здійснити виплату страхової суми страхувальнику. Після цього у 

відповідності до ст. 1191 ЦК України страховик набуває право регресу до особи, що 

порушила права інтелектуальної власності у розмірі виплаченої страхової суми. 

Страхування може бути достатньо дієвим засобом забезпечення охорони прав 

інтелектуальної власності. 

Так, наприклад,  ч. 2 ст. 32 ГК України визначає, що недобросовісною 

конкуренцією є неправомірне використання ділової репутації суб'єкта 

господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі 

конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне 

збирання, розголошення та використання комерційної таємниці, а також інші дії, що 

кваліфікуються відповідно до частини першої цієї статті. Частина 2 ст. 33 ГК України 
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встановлює, що 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 [100].   

Аналогічні норми, щодо кваліфікації діяння в якості акту недобросовісної 

конкуренції містяться у профільному Законі України «Про захист від 

недобросовісної конкуренції». 

Таким чином, якщо органи Антимонопольного комітету України встановлять 

факт недобросовісної конкуренції у вигляді використання без дозволу торговельної 

марки, то на порушника буде накладено штраф згідно із ст. 21 Закону України «Про 

захист від недобросовісної конкуренції» у розмірі до  п'яти  відсотків  доходу  

(виручки)  від реалізації   продукції   (товарів,   робіт,    послуг)    суб'єкта 

господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається 

штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу  органів 

Антимонопольного  комітету  України,  голови  його територіального відділення не 

надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений  частиною 

першою цієї статті,  накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

 Стягнуті штрафи зараховуються до державного бюджету України [188].   

 Окрім цього, наприклад, відповідне рішення Антимонопольного комітету 

України буде доказом настання страхового випадку у вигляді порушення права 

інтелектуальної власності на застраховану торговельну марку (а в найширшому 

вигляді на будь-який застрахований об’єкт права інтелектуальної власності). 

Таким чином, за допомогою страхування права інтелектуальної власності 

суб’єкт цього права при його порушенні може залучити всі ресурси страхової 

компанії на боротьбу з порушником, а тим більш, розраховувати, що шкода, яку він 

зазнав буде покрита страховою компанією згідно умов страхування не зважаючи на 

майновий стан порушника, в якого, як показує практика може не бути на момент 

винесення остаточного судового рішення будь-якого майна, а тим більш грошових 
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коштів для виплати власнику права інтелектуальної власності як позивачеві у 

відповідній судовій справі.   

З огляду на це і постає необхідність конкретизації і деталізації урегульованості 

в чинному законодавстві України обчислення збитків та визначення розміру 

компенсації (замість стягнення збитків) для чіткої організації діяльності страховика 

по виплаті страхового відшкодування, а передусім для чіткості договірних 

взаємовідносин між страховиком та страхувальником. 

Нормативну регламентацію страхування права інтелектуальної власності ми 

вбачаємо у наступному. 

Стаття 5 Закону України «Про страхування» визначає, що страхування може 

бути добровільним або обов'язковим.  Обов'язкові види страхування, які 

запроваджуються законами України, мають бути включені до цього Закону. 

Забороняється здійснення обов'язкових видів страхування, що не передбачені цим 

Законом [1].   

 Згідно із ст. 6 Закону України «Про страхування» добровільне страхування - це 

страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і 

страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування 

визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно 

відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування визначаються при 

укладенні договору страхування відповідно до законодавства. Види добровільного 

страхування, на які видається ліцензія, визначаються згідно з прийнятими 

страховиком правилами (умовами) страхування, зареєстрованими Уповноваженим 

органом. 

За ст. 6 Закону України «Про страхування» характеристику та класифікаційні 

ознаки видів добровільного страхування визначає Уповноважений орган [1].   

Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону України "Про страхування", 

підпункту 52 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків 

фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 лютого 2010 року № 157, Державна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг України розпорядженням від 9 липня 2010 року № 565 затвердила 
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Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування.  Згідно 

із п.2  Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування 

затверджені ознаки видів добровільного страхування спрямовані на впорядкування 

видів добровільного страхування, на які видається ліцензія, згідно з ознаками, що 

відображають відмінності в предметі договору страхування, об'єктах, які 

страхуються, роді небезпек (ризиків) для цих об'єктів та їх наслідках [189]. 

Враховуючи наведений дослідний матеріал можемо стверджувати, що ризики, 

які окреслюють такий об’єкт страхування як право інтелектуальної власності можна 

згрупувати у чотири групи, а саме: 

1) ризики, пов’язані із невизнанням, оспорюванням чи порушенням третіми 

особами належних страхувальнику прав інтелектуальної власності; 

2) ризики, пов’язані із збитками, що можуть виникнути в результаті діяльності 

персоналу страхувальника, залучених ним осіб для набуття, охорони, здійснення 

та/або захисту права інтелектуальної власності, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність (зокрема, патентні повірені, адвокати, експерти з питань 

права, оцінщики, аудитори); 

3) ризики, пов’язані із витратами на судові та інші процедури захисту прав 

інтелектуальної власності; 

4) ризики, пов’язанні із порушенням страхувальником прав інтелектуальної 

власності третіх осіб. 

Таким чином, страхування права інтелектуальної власності передбачає 

обов'язок  страховика  за встановлену   договором   страхування   плату  при його 

підтриманні в дії страхувальником, здійснити  виплату  страхового відшкодування  

відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом відшкодування   страхувальнику   

або   іншій   особі,   визначеній страхувальником  у договорі страхування 

(вигодонабувачу), разом або окремо:  

-  збитку, понесеного ним у зв’язку із порушенням, невизнанням або 

оспорюванням належного страхувальнику права інтелектуальної власності (не 

залежно від того порушене майнове право чи немайнове право інтелектуальної 

власності); 
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- збитку, понесеного ним у зв’язку із помилками в професійній діяльності 

залучених страхувальником третіх осіб (у т.ч. їх персоналу) для набуття, реалізації 

чи захисту належного страхувальнику права інтелектуальної власності, а також 

навмисних дій персоналу страхувальника, що привели до збитку страхувальника 

через порушення його права інтелектуальної власності;  

- збитку, понесеного ним у зв’язку із втратою інвестицій/інновацій або їх 

частини, неотримання доходу з причин, визначених у правилах та договорі 

страхування; 

- збитку понесеного ним  внаслідок  перерви  в  його діяльності, порушення ним 

(як визначено в договорі страхування) або його контрагентом  договірних   

зобов'язань, чи нанесення страхувальником збитку третім особам через порушення 

належного їм права інтелектуальної власності в процесі здійснення страхувальником 

своєї діяльності;  

-  збитку, понесеного страхувальником для захисту та/або відновлення свого 

порушеного права інтелектуальної власності у т.ч. доходи, які страхувальник міг би 

реально одержати за звичайних обставин, якби його право інтелектуальної власності 

не було порушено. 

Окремо слід звернути увагу, що право інтелектуальної власності становлять і 

особисті немайнові права. Частина 1 ст. 423 ЦК України визначає, що особистими 

немайновими правами інтелектуальної власності є: 

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником 

тощо) об'єкта права інтелектуальної власності; 

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної 

власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об'єкта права 

інтелектуальної власності; 

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені 

законом. 

Частиною 1 ст. 438 ЦК України визначено, що  автору твору належать особисті 

немайнові права, встановлені статтею 423 цього Кодексу, а також право: 
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1) вимагати зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору, якщо це 

практично можливо; 

2) забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору; 

3) обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору; 

4) на недоторканність твору [47]. 

Право авторства — це право вимагати визнання свого авторства як із боку 

суспільства, так і з боку окремої людини. Завдяки праву на ім’я автор може 

реалізувати право авторства, вимагаючи визнання останнього шляхом зазначення 

свого імені на при мірниках твору. Право на ім’я є широким за обсягом і включає 

декілька правових можливостей для автора. Він може вимагати зазначення належним 

чином свого імені на творі і його примірниках за будь-якого публічного використання 

твору, якщо це практично можливо; забороняти під час публічного використання 

твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом; 

вибирати псевдонім; зазначати і вимагати зазначення псевдо німа замість 

справжнього імені автора на творі та його примірниках і під час будь-якого його 

публічного використання. Право на недоторканність твору означає можливість проти 

діяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому 

іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора. Захищаючи 

недоторканність твору, автор вправі забороняти внесення будь-яких змін чи 

доповнень до твору (ілюстрацій, передмов, післямов, коментарів) або, навпаки, 

виключення з нього окремих частин, що порушує цілісність твору. Стаття 439 ЦК 

передбачає заходи забезпечення недоторканності твору після смерті автора. У цьому 

разі право на охорону недоторканності належить або особі, яка спеціально 

уповноважена на це автором, або за відсутності такого уповноваження — 

спадкоємцям автора [93, с. 552].   

Частиною 5 ст. 8 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» закріплено, що винахіднику належить право авторства,  яке  є  невід'ємним 

особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник має право на присвоєння 

свого імені створеному ним  винаходу (корисній моделі). 
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 Частиною 4 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» 

встановлено, що автору промислового зразка належить право авторства, яке є 

невідчужуваним особистим правом і охороняється безстроково. 

При цьому, не дивлячись на передбачену можливість набуття особистих 

немайнових прав інтелектуальної власності іншою особою у випадках передбачених 

законом, ч. 4 ст. 423 ЦК України закріплює один з основних принципів права 

інтелектуальної власності – невідчужуваність та непередаваність особистих 

немайнових прав інтелектуальної власності. Невідчужуваність особистих 

немайнових прав інтелектуальної власності означає, що комплекс цих прав може 

належати лише автору об’єкта права інтелектуальної власності і незалежно від 

наявності у нього майнових прав на цей об’єкт та зберігаються за ним навіть у 

випадку передачі майнових прав інтелектуальної власності. Така передача майнових 

прав, навіть у разі їх відчуження, не породжуватиме будь-яких правових наслідків 

щодо особистих немайнових прав інтелектуальної власності [190, с. 51]. 

Автори приділяють велике значення своїм особистим немайновим правам. 

Насамперед, від першого з них – визнання людини творцем об’єкта права 

інтелектуальної власності – залежать і всі інші його права. І навпаки, якщо особа не 

доведе свого авторства, то про решту прав інтелектуальної власності вести мову не 

доводиться [141, с. 29]. 

Таким чином, особисті немайнові права інтелектуальної власності також 

знаходяться під ризиком порушення, а тому входять до страхового інтересу власника 

об’єкта права інтелектуальної власності, а значить можуть виступати або 

самостійним об’єктом страхування, або у загальному страховому комплексі права 

інтелектуальної власності. 

З цього вбачається, що добровільне страхування права інтелектуальної 

власності є комплексним страхуванням, яке формує окремий вид добровільного 

страхування. Відповідно до цього пропонується внести зміни до Закону України 

«Про страхування» частину  четверту  статті  6 якого доповнити   пунктом 21-3 

наступного змісту: страхування права інтелектуальної власності. 
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Окрім цього пропонується п. 3 Характеристики та класифікаційних ознак видів 

добровільного страхування доповнити новим пунктом 3.23. наступного змісту: 

3.23. страхування  права інтелектуальної власності  - вид страхування,  за яким 

предметом договору страхування  є  майнові  інтереси,  що  не суперечать   закону,   

пов'язані   зі   збитками, які зазнає Страхувальник при набутті або здійсненні (як 

власник чи суб’єкт права інтелектуальної власності) права інтелектуальної власності, 

зокрема, але не виключно, при здійсненні Страхувальником або  іншою  особою,   

визначеною   Страхувальником у договорі страхування, господарської, інноваційної, 

інвестиційної чи іншої діяльності. 

Страхування інтелектуальної власності можливо здійснювати і як майнове 

страхування, і як страхування відповідальності.  Тому пропонуємо п.4 ч. 1 ст. 980 ЦК 

України доповнити наступним текстом: 

- належністю, використанням та розпорядженням майновими правами  

Аналогічне закріпити і в абз. п’ятому ст. 4 Закону України «Про страхування». 

Нами страхування розглядається як правовий механізм, який дозволяє 

забезпечити та підвищити ефективність охорони, реалізації та захист права 

інтелектуальної власності.  

Здійснення права завжди було і завжди буде, поки воно є в суспільстві, 

особливим способом життя юридичної форми суспільних відносин. Здійснення 

права - спосіб його буття, існування, дії, виконання ним своєї головної соціальної 

функції. Право ніщо, якщо його положення не знаходять своєї реалізації в діяльності 

людей і їхніх організацій, у суспільних відносинах. Не можна зрозуміти право, якщо 

відвернутися від механізму його реалізації в житті суспільства [191, с. 38]. 

Не дивлячись на те, що термін «механізм» притаманний технічним наукам, 

однак, завдяки його змісту як системи, внутрішньої побудови, синонімічності до 

процесу, організації, він дуже органічно використовується і в гуманітарних науках, 

передусім, у правовій теорії.   

Першим з науковців, хто використав цей термін у правовій науці був радянський 

вчений М. Г. Александров, який зазначав, що основними структурними 

компонентами механізму правового регулювання виступають: визначення 
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правосуб'єктності громадянина; встановлення юридичного факту; формування типів 

правових відносин; застосування правоохоронних заходів; залучення особи, 

визнаного винним в судовому порядку до юридичної відповідальності. 

Поняття Механізму правового регулювання дозволяє: 

- не тільки зібрати разом явища правової дійсності - норми, правовідносини, 

юридичні акти та ін. І змалювати їх як цілісність (це досягається також і за 

допомогою поняття "правова система"), але і представити їх в "працюючому", 

системно-динамічному вигляді , що характеризує результативність правового 

регулювання, його здатність гарантувати з правової точки зору досягнення 

поставлених законодавцем цілей; 

- висвітлити в зв'язку з цим специфічні функції, які виконують ті чи інші 

юридичні явища в правовій системі, показати їх зв'язок між собою і взаємодію [192, 

с. 10]. 

Механізм правого регулювання цивільних  відносин  можна  визначити  як  

систему  правових засобів, організованих у певній послідовності та спрямованих на 

впорядкування,   регулювання,   закріплення,   розвиток   і вдосконалення цивільних 

відносин  на підставі основоположних принципів права [193, с. 144]. 

У вузькому розумінні поняття механізму правового регулювання зводиться до 

суто певної сукупності елементів, які мають об’єктивний характер і з урахуванням 

загальних вимог до суб’єктів цивільного обороту (беручи до уваги основні 

суб’єктивні особливості суб’єктів, на яких поширюється дія певної норми), які в 

сукупності забезпечують досягнення мети правового регулювання – належну дію 

відповідних правових моделей і спричинення відповідних наслідків. У широкому 

значенні механізм правового регулювання включає в себе вузьке розуміння такого 

механізму, а також супроводжувальні елементи, що виходять за межі суто 

об’єктивістського інструментального бачення, а саме правосвідомість як об’єкт 

впливу правового регулювання, правові цінності, правові ідеали та правові стимули 

як способи досягнення факультативної мети правового регулювання – виховання або 

стимулювання [194, с. 144]. 
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С. С Алексєєв вважає, що під механізмом правового регулювання слід розуміти 

цілісне, результативне упорядкування і організацію суспільних відносин за 

допомогою системи правових засобів, відповідно до вимог соціально-економічного і 

політичного рівня розвитку суспільства [195, с. 56]. 

З урахуванням цього можемо визначити механізм страхування як  регулювання 

суспільних відносин нормами страхового права, що виникають з реалізації 

страхового інтересу у задоволенні потреби забезпеченості певного блага належного 

особі від наслідків матеріалізації певного ризику, здатного негативно вплинути на це 

благо. Саме з цієї позиції залучення страхування у сферу інтелектуальної власності 

може забезпечити непорушність права інтелектуальної власності, підвищити 

привабливість залучення об’єктів права інтелектуальної власності в цивільний обіг 

через ефективне розпорядження правами інтелектуальної власності, що належать 

суб’єкту права.  

З огляду на викладене можна дійти до висновку: 

1. Страхування як інститут є, по-перше, змішаним інститутом суспільних 

відносин, а саме окреслює економіко-правові відносини при настанні певних 

негативних подій для окремих учасників таких відносин, а, по-друге, з точки зору 

права інтелектуальної власності, страхування є специфічним механізмом 

забезпечення права інтелектуальної власності, що належить певній особі при його 

здійсненні, тобто реалізації тих можливостей, що становлять суть суб’єктивного 

права. Вважаємо, що саме термін «забезпечення права» розкриває суть страхування 

інтелектуальної власності і інтегрує такі терміни як охорона та захист права. Саме 

через забезпечувальну функцію страхування підсилює і систему охорони права, і 

систему захисту права при його порушенні, невизнанні чи оспорюванні третіми 

особами. 

2. Цей вид  страхування  передбачає  обов'язок  страховика  за встановлену   

договором   страхування   плату  (страховий  внесок, страховий платіж,  страхову 

премію) здійснити  виплату  страхового відшкодування  відповідно  до  умов  

договору  страхування  шляхом відшкодування   страхувальнику   або   іншій   особі,   

визначеній страхувальником  у договорі страхування (вигодонабувачу),  збитку, 
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понесеного ним у зв’язку із порушенням, невизнанням або оспорюванням належного 

Страхувальнику права інтелектуальної власності (не залежно від того порушене 

майнове право чи немайнове право інтелектуальної власності). Відшкодуванню 

також підлягає збиток, понесений страхувальником у зв’язку із помилками в 

професійній діяльності залучених Страхувальником третіх осіб (у т.ч. їх персоналу) 

для набуття, здійснення чи захисту належного Страхувальнику права інтелектуальної 

власності, а також навмисних дій персоналу Страхувальника, що привели до збитку 

Страхувальника через порушення його права інтелектуальної власності. 

Відшкодовується збиток страхувальника, понесений ним у зв’язку із втратою 

інвестицій/інновацій або їх частини, неотримання доходу з причин, визначених у 

правилах та договорі страхування та/або збиток понесений ним  внаслідок  перерви  

в  діяльності Страхувальника, порушення ним (як визначено в договорі страхування) 

або його контрагентом  договірних   зобов'язань перед Страхувальником, чи 

нанесення Страхувальником збитку третім особам через порушення належного їм 

права інтелектуальної власності в процесі здійснення Страхувальником своєї 

діяльності. Відшкодовується страховиком також збиток, понесений 

Страхувальником для захисту та/або відновлення свого порушеного права 

інтелектуальної власності у т.ч. доходи, які Страхувальник міг би реально одержати 

за звичайних обставин, якби його право інтелектуальної власності не було порушено. 

3. З огляду на те, що суттєвим фактором у становленні правового суспільства є 

доступність юридичної допомоги для всіх категорій громадян та можливість 

звернення їх до незалежних судових органів без врахування різноманітних прав на їх 

майновий стан. Саме тому інститут страхування може стати ефективним засобом для 

забезпечення доступу до правосуддя. Так, страхування судових витрат передбачає 

здійснення виплати страховиком на користь страхувальника або вигодонабувача 

відшкодування судових витрат, що несе страхувальник не залежно від свого 

процесуального статусу. При цьому, страхування в цьому випадку повинно залежати 

не від непередбачуваності судових витрат, а від наявності необхідності здійснення 

судових витрат страхувальником.  
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4. Судовий захист порушеного права потребує значних грошових вкладень від 

позивача і майже аналогічних, а може статися і більших, від відповідача для захисту 

від пред’явленого позову. Вбачається, що резерв грошових коштів для здійснення 

судового захисту не дивлячись на процесуальний статус особи, така особа може 

знайти саме в страхуванні, яке об’єднуючи економічні та правові механізми 

забезпечує захист страхових інтересів страхувальників, які є учасниками мінливого 

цивільного обігу.  Вважаємо, що сутність страхування, його правозастосування 

дозволяє стверджувати про притаманність йому окремої самостійної 

забезпечувальної функції, яка покриває будь-які правовідношення, в які вступає 

застрахована особа. 

5. З огляду на проблематику визначення розміру шкоди завданої порушенням 

права інтелектуальної власності пропонується конкретизувати розміри компенсації, 

що замінює розрахунок такої шкоди за порушення права інтелектуальної власності, 

а саме ч. 2 ст. 432 ЦК України доповнити пп. 7 наступного змісту: “ За заявою суб’єкта 

права інтелектуальної власності замість відшкодування збитків або стягнення доходу 

суд має право стягнути з порушника, який умисно чи з необережності допустив 

порушення права інтелектуальної власності, компенсацію у розмірі від 3 до 500 

мінімальних  заробітних  плат, що визначається за розсудом суду з урахуванням 

принципів розумності та справедливості, виходячи з характеру порушення, 

заявлених позовних вимог та причинно-наслідкового характеру дій (бездіяльності) 

або рішень, що призвели до порушення права інтелектуальної власності або у 

п’ятикратному розмірі вартості продукції (товарів, робіт або послуг) при реалізації 

якої незаконно використано об’єкт права інтелектуальної власності не залежно від 

форми такого використання. ”. 

 Пропонується виключити  із Закону України «Про авторське право та суміжні 

права» пункт  "г"  частини  другої статті 52 оскільки твори як об’єкти авторського 

права за ст. 420 ЦК України відносяться до об’єктів інтелектуальної власності, а тому 

ст. 432 ЦК України розповсюджується на них. 

Для узгодження норм ГК України та ЦК України, пропонуємо ч. 2 ст. 155 ГК 

України змінити та викласти у наступній редакції: “Загальні умови захисту прав 
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інтелектуальної власності на об'єкти, зазначені у цій статті та відповідальності за їх 

порушення визначаються Цивільним кодексом України”. 

 

3.3. Рекомендації з реалізації страхування як способу забезпечення права 

інтелектуальної власності 

 

Оскільки необхідність удосконалення правової охорони і захисту 

інтелектуальної власності не викликає сумніву і є сьогодні нагальним питанням 

належного розвитку інновацій, вважаємо доцільним впровадити страхування як 

ефективний механізм щодо посилення правової охорони окремих сфер діяльності у 

сфері інтелектуальної власності. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо за потрібне запропонувати орієнтовний 

перелік суттєвих умов правил страхування права інтелектуальної власності, які 

будуть регулювати суспільні відносини щодо страхування права інтелектуальної 

власності, визначаючи термінологію в сфері страхування інтелектуальної власності, 

ризики, страхові випадки, а також  права, обов’язки та відповідальність учасників 

страхового правовідношення – страховика та страхувальника та їх дії при настанні 

страхового випадку.    

Абзац перший ст. 6 Закону України «Про страхування» встановлює, що 

добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між 

страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного 

страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком 

самостійно відповідно до вимог цього Закону. Конкретні умови страхування 

визначаються при укладенні договору страхування відповідно до законодавства. 

Частина третя статті 16 Закону України «Про страхування» вказує, що договори 

страхування   укладаються   відповідно   до   правил страхування. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про страхування» правила страхування 

розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають 
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реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення 

відповідного виду страхування.  

Правила страхування повинні містити: 

предмет договору страхування; 

порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат; 

страхові ризики; 

виключення із страхових випадків і обмеження страхування; 

строк та місце дії договору страхування; 

порядок укладення договору страхування; 

права та обов'язки сторін; 

дії страхувальника у разі настання страхового випадку; 

перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір 

збитків; 

порядок і умови здійснення страхових виплат; 

строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових 

виплат; 

причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування; 

умови припинення договору страхування; 

порядок вирішення спорів; 

страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування 

життя; 

страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя; 

особливі умови. 

У разі,  якщо  страховик запроваджує нові правила страхування чи коли до 

правил страхування вносяться зміни та (або) доповнення, страховик   повинен   

подати  ці  нові  правила,  зміни  та  (або) доповнення для реєстрації до 

Уповноваженого органу [1]. 

За п.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 

фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які 

затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913 (далі 
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Ліцензійні умови) внутрішні правила надання фінансових послуг - правила надання 

фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких 

укладаються договори надання фінансових послуг. 

За п.24 Ліцензійних умов фінансова установа зобов’язана дотримуватися 

затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які 

повинні відповідати встановленим до таких правил вимогам закону та нормативно-

правових актів Нацкомфінпослуг, та укладати договори з надання фінансових послуг 

виключно відповідно до таких правил [196]. 

Я. О. Чапічадзе визначає, що спеціальне законодавство України, що регулює 

здійснення страхової діяльності включає в себе локальне нормативне регулювання, 

наприклад, правила страхування, на підставі яких укладають договори в окремій 

страховій компанії. Дія локального нормативного регулювання поширюється лише 

на суб’єктів страхування, в межах компетенції якого цей локальний акт був 

прийнятий. На сьогодні спостерігається підвищена активність щодо розробки 

локальних документів. Це обумовлено процесами лібералізації економіки, 

розширенням господарської самостійності суб’єктів підприємництва та іншими 

об’єктивними і суб’єктивними причинами [197, c. 45]. 

Правила страхування вміщують у собі умови певного виду страхування, що 

здійснюються страховою організацією, на підставі яких укладаються договори 

добровільного страхування і які підлягають обов’язковій реєстрації державною 

комісією з регулювання ринку фінансових послуг України при видачі ліцензії на 

право здійснення певного виду страхування. Кожна страхова компанія самостійно, 

на підставі актів законодавства, що регулюють відносини, які вона вирішила 

прийняти на страхування, і відповідно до ст. 17. Закону України «Про страхування» 

визначає в правилах ті загальні положення, що згодом можуть бути деталізовані при 

укладанні договору страхування. Особливість правил страхування як локального 

нормативного акту полягає в поширені сфери їхньої дії не лише на конкретну 

страхову компанію (так як визначає межі її правоздатності при прийнятті на 

страхування конкретного ризику), а і на страхувальників (за умови укладання 

договору добровільного страхування). Правила страхування є основною правовою 
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формою закріплення умов добровільного страхування. Вони визначають загальні 

умови і порядок його проведення і є обов’язковою передумовою для укладання 

договору страхування певного виду [198, с. 10] 

Н. Б. Пацурія визначає  правила страхування як локальний нормативний акт 

публічного характеру конкретної страхової компанії, який відповідно до 

законодавства загальної дії регулює відносини цієї організації з її клієнтами 

(страхувальниками) [199, с. 9]. 

З огляду на це вбачається визначальна роль такого локального нормативного 

документу як Правила страхування у регулюванні страхового правовідношення, а 

тому пропонуємо зупинитися на деяких аспектах правил добровільного страхування 

інтелектуальної власності, а саме: понятті страхування інтелектуальної власності, 

об’єкті страхування, страхових ризиках, страхових випадках, визначенні страхової 

суми та права страховика на відмову від виплати страхової суми.   

Передусім відмітимо, що страхування  права інтелектуальної власності  - вид 

страхування,  за яким предметом договору страхування  є  майнові  інтереси,  що  не 

суперечать   закону,   пов'язані   зі   збитками, які зазнає страхувальник при набутті, 

реалізація та/або захисті (як власник чи суб’єкт права інтелектуальної власності) 

права інтелектуальної власності, зокрема, але не виключно, при здійсненні 

страхувальником або  іншою  особою,   визначеною страхувальником у договорі 

страхування, господарської, інноваційної, інвестиційної чи іншої діяльності. 

Цей вид  страхування  передбачає  обов'язок  страховика  за встановлену   

договором   страхування   плату  здійснити  виплату  страхового відшкодування  

відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом відшкодування   страхувальнику   

або   іншій   особі,   визначеній страхувальником  у договорі страхування 

(вигодонабувачу),  збитку, понесеного ним у зв’язку із порушенням, невизнанням або 

оспорюванням належного страхувальнику права інтелектуальної власності (не 

залежно від того порушене майнове право чи немайнове право інтелектуальної 

власності) та/або збитку, понесеного ним у зв’язку із помилками в професійній 

діяльності залучених страхувальником третіх осіб (у т.ч. їх персоналу) для набуття, 

реалізації чи захисту належного страхувальнику права інтелектуальної власності, а 
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також навмисних дій персоналу страхувальника, що привели до збитку 

страхувальника через порушення його права інтелектуальної власності та/або збитку, 

понесеного ним у зв’язку із втратою інвестицій/інновацій або їх частини, 

неотримання доходу з причин, визначених у правилах та договорі страхування та/або 

збитку понесеного ним  внаслідок  перерви  в  його діяльності, порушення ним (як 

визначено в договорі страхування) або його контрагентом  договірних   зобов'язань, 

чи нанесення страхувальником збитку третім особам через порушення належного їм 

права інтелектуальної власності в процесі здійснення страхувальником своєї 

діяльності та/або збитку, понесеного страхувальником для захисту та/або 

відновлення свого порушеного права інтелектуальної власності у т.ч. доходи, які 

страхувальник міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право 

інтелектуальної власності не було порушено. 

Страховиком є суб’єкти господарювання, які у встановленому законом порядку 

отримали право на провадження господарської діяльності зі страхування права 

інтелектуальної власності. 

Страхувальники – дієздатні фізичні та/або юридичні особи, які є власником або 

суб’єктом права інтелектуальної власності, які уклали із страховиком договір 

страхування права інтелектуальної власності та здійснюють сплату страхових 

внесків на користь страховика.   

Під власником права інтелектуальної власності розуміються дієздатні фізичні 

та/або юридичні особи, яким відповідно до чинного законодавства України належить 

право інтелектуальної власності. 

При згадуванні у правилах фізичних осіб в будь-якому контексті також слід 

розуміти, що термін «фізична особа» включає і поняття «фізична особа-

підприємець». 

Під суб’єктом права інтелектуальної власності у цих правилах слід розуміти  

фізичних та/або юридичних осіб, яким на підставі договору розпоряджання 

майновими правами інтелектуальної власності власником  надано право на 

використання об’єкту права інтелектуальної власності.   
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Об’єктом страхування є майнові (страхові) інтереси, що не суперечать чинному 

законодавству України, пов’язані з: 

- настанням ризиків, пов’язаних із невизнанням, оспорюванням чи порушенням 

третіми особами належних страхувальнику прав інтелектуальної власності; 

- настанням ризиків, пов’язаних із збитками, що можуть виникнути в результаті 

діяльності персоналу страхувальника, залучених ним осіб для набуття, охорони, 

здійснення та/або захисту права інтелектуальної власності, які здійснюють 

незалежну професійну діяльність (зокрема, патентні повірені, адвокати, експерти з 

питань права, оцінщики, аудитори); 

- настанням ризиків, пов’язаних із порушенням страхувальником прав 

інтелектуальної власності третіх осіб при здійсненні страхувальником господарської 

діяльності. 

Абзац перший ст. 8 Закону України «Про  страхування» визначає, що страховим 

ризиком є певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання [1]. 

З огляду на це, сформулюємо, що страховими ризиками, на випадок яких 

здійснюється страхування інтелектуальної власності та які фіксуються у правилах 

страхування інтелектуальної власності є: 

- ризики, пов’язані із невизнанням, оспорюванням чи порушенням третіми 

особами належних страхувальнику прав інтелектуальної власності (група правових 

ризиків); 

- ризики, пов’язані із збитками, що можуть виникнути в результаті діяльності 

персоналу страхувальника, залучених ним осіб для набуття, охорони, здійснення 

та/або захисту права інтелектуальної власності, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність (зокрема, патентні повірені, адвокати, експерти з питань 

права, оцінщики, аудитори) (група професійних ризиків); 

- ризики, пов’язані із порушенням страхувальником прав інтелектуальної 

власності третіх осіб при здійсненні страхувальником господарської діяльності 

(група ризиків конкуренції). 
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Абзац другий ст. 8 Закону України «Про  страхування» визначає, що страховий 

випадок є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка 

відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату 

страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій 

третій особі [1]. 

З огляду на це, страховим випадком за правилами страхування інтелектуальної 

власності є подія, яка настала під час та на території дії договору страхування, не 

підпадає під виключення та обмеження страхування, внаслідок одного чи декількох 

ризиків, передбачених умовами договору страхування та внаслідок якої праву 

інтелектуальної власності страхувальника завдана майнова шкода або відбулася 

витрата страхувальником або особою визначеною страхувальником в договорі 

страхування грошових коштів.    

З огляду на наведені вище ризики в правилах страхування інтелектуальної 

власності страховим випадком може бути визначено наступне: 

1) страховим випадком за правовим ризиком може бути: 

- визнання об’єкту права інтелектуальної власності неохороноздатним шляхом 

скасування раніш виданого компетентним державним органом документа про 

встановлення правової охорони (патента або свідоцтва) не з вини страхувальника; 

- визнання реєстрації об’єкта права інтелектуальної власності, яка не 

передбачала видачі відповідного документа про встановлення правової охорони не з 

вини страхувальника; 

- порушення належного права інтелектуальної власності страхувальнику на 

об'єкти інтелектуальної власності будь-якими третіми особами; 

- оспорювання чи визнання недійсним договору щодо розпорядження 

майновими правами інтелектуальної власності не з вини страхувальника; 

- невиконання або неналежне виконання Контрагентом страхувальника 

зобов'язань по договору щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної 

власності; 

- судові витрати понесені страхувальником у зв'язку з розглядом та вирішенням 

конкретної судової справи з питання права інтелектуальної власності позивачем, 
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відповідачем або третьою особою якої був страхувальник (до витрат, пов'язаних з 

розглядом справи, зокрема, можуть належати витрати на сплату судового збору, на 

професійну правничу допомогу, на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, 

експертів та проведенням експертиз, на вчиненням процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи). Судові витрати підтверджуються судовим 

рішенням, що набуло законної чинності. 

- адміністративні витрати понесені страхувальником у зв'язку з розглядом та 

вирішенням конкретної справи з питання права інтелектуальної власності 

(учасником якої є страхувальник)  компетентним державним органом, зокрема, але 

не виключно, Антимонопольним комітетом України, Апеляційною палатою 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 

Витрати понесені для розгляду справи в адміністративному органі 

підтверджуються рішенням такого органу, а в разі коли адміністративний орган не в 

праві встановлювати (підтверджувати) розмір витрат – відповідними первинними 

документами. 

2) страховим випадком за професійним ризиком може бути: 

- ненавмисні професійні помилки, допущені під час виконання 

посадових/договірних обов’язків; 

- помилкове тлумачення законодавства; 

- пропуск термінів подання документів для набуття, охорони, здійснення та 

захисту права інтелектуальної власності; 

- суттєві помилки при оформленні або підготовці документів для набуття, 

охорони, здійснення та захисту права інтелектуальної власності; 

- несповіщення про юридичні наслідки вчинюваних дій; 

- ненавмисне розголошення даних, що стали відомі у зв’язку з професійною 

діяльністю, у тому числі і після складання повноважень або звільнення; 

- недобросовісність персоналу страхувальника та/або Контрагента; 

- шахрайські дії персоналу страхувальника та/або Контрагента; 

- втрати документів (цінностей). 

3) страховим випадком за ризиком конкуренції може бути: 
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- Сума грошових коштів виплачених або таких, що підлягають виплаті 

страхувальником третій особі за відповідним судовим рішенням або рішенням 

адміністративного органу в т.ч. виплачених на користь держави в якості 

відповідальності за порушення права інтелектуальної власності. 

- Судові витрати, які можуть бути понесені страхувальником в якості відповідача 

чи третьої особи в справах про порушення права інтелектуальної власності або 

витрати, які понесе страхувальник як можливий порушник права інтелектуальної 

власності третьої особи при розгляді цього питання уповноваженим 

адміністративним органом. 

Стаття 9 Закону України «Про страхування» визначає, що страхова сума 

це   грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування 

зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку, а страхова виплата 

- грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 

страхування при настанні страхового випадку [1]. 

  З огляду на складність визначення страхової суми при обґрунтуванні 

застосування певного методу оцінки вартості права інтелектуальної власності в 

умовах нерозвиненості ринку обігу прав інтелектуальної власності, відсутності 

статистичних даних щодо вартісних показників комерціалізації права 

інтелектуальної власності проявляється саме договірна природа страхової суми. На 

цьому етапі обидва суб’єкти страхування повинні зважено підійти до вирішення 

проблеми: страхувальник повинен вирішити, що для нього більш важливе – повне 

відшкодування своїх збитків в разі настання страхового випадку чи економія на сумі 

страхових внесків, страховик – отримання більшої суми страхових внесків, чи 

виплата страхового відшкодування, яке може значно покращити майновий стан 

страховика. В результаті компромісу між ними, повинна бути визначена страхова 

сума, яка адекватно відображає інтереси кожної сторони [198]. 

І. В. Спасибо-Фатєєва зазначає, що серед всіх способів захисту цивільних прав, 

зокрема інтелектуальних, слід вирізняти ті, що належать до мір цивільно-правової 

відповідальності. Останні відрізняються підставою застосування та характером 

наслідків. Для застосування мір захисту достатньо самого факту порушення права, 
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підставою ж застосування мір відповідальності є повний склад правопорушення 

(протиправна винна поведінка, що призвела до спричинення шкоди). Негативним 

наслідком застосування цивільно-правової відповідальності завжди є додаткові 

майнові обтяження порушника — це або додатковий майновий обов’язок, або 

позбавлення належного йому права [141, с. 97].   

Оскільки інститут цивільно-правової відповідальності спрямований перш за все 

на компенсацію збитків, то щодо ризику слід сказати, що цивільно-правова 

відповідальність і ризик співвідносяться не як відповідальність і та обставина, що 

виключає відповідальність (ризик), а зовсім іншим чином. Ризик в цивільному праві 

є поняттям більш об'ємним, і виявлення його сутності можливо за допомогою всього 

обсягу способів розподілу збитків. А цивільно-правова відповідальність є одним з 

таких способів. Ризик в цивільному праві слід розглядати як властивість відносин, 

що становлять предмет цивільного права, а цивільно-правову відповідальність як 

один із способів регулювання ризику [55, с. 19]. 

В. І. Серебровський відмічав, що страхова сума є одним з основних елементів 

страхового правовідношення як при майновому, так і при особистому страхуванні. 

Але в той час як при особистому страхуванні страхова сума сплачується страховиком 

незалежно від того, зазнав страхувальник якоїсь шкоди від початку події, при 

майновому страхуванні страхова сума грає тільки роль межі, вище якої не повинно 

підніматися фактично сплачуване страхове відшкодування. Якщо, при майновому 

страхуванні страхова сума грає роль межі для виплати страхового відшкодування, то, 

в свою чергу, межею для страхової суми є вартість страхового інтересу (страхова 

оцінка). Вартість страхового інтересу зазвичай визначається на час настання 

страхового випадку [40, с. 511].   

Як і в більшості інших видів страхування, страхова сума встановлюється при 

укладанні договору страхування за згодою сторін. Однак можна сформулювати 

кілька рекомендацій для страховиків, які передбачають займатися страхуванням 

інтелектуальної власності. Зрозуміло, що страхова сума за ризиками, пов'язаними з 

втратою прав власності на об’єкти права інтелектуальної власності, не може 

перевищувати оціночну вартість цих прав. При цьому для оцінки вартості прав на 



200 
 

 
 

об’єкти права інтелектуальної власності необхідно мати відповідну ліцензію на 

право здійснення оціночної діяльності. Страхова виплата в разі втрати даних прав за 

рішенням суду визначається як оціночна вартість прав на об’єкти права 

інтелектуальної власності. Вона здійснюється після вступу в законну силу судового 

рішення. Зазвичай обмовляється, що визнання страхувальником себе винним за 

власною ініціативою може бути причиною відмови у страховій виплаті. Досить 

важко визначити страхову суму за ризиком непередбачених витрат, пов'язаних з 

порушенням прав страхувальника на інтелектуальну власність. Виходячи з принципу 

розумності страхова сума по ризиках, пов’язаними з порушенням прав 

страхувальника на об’єкти права інтелектуальної власності, встановлюється не 

більше середньої вартості річного обсягу реалізації продукції, в які впроваджено 

конкретний об’єкт права інтелектуальної власності, так як інакше важко буде 

виключити зацікавленість страхувальника в страховій події. Звичайно, страхова сума 

по ризиках судових витрат встановлюється за згодою сторін з урахуванням минулого 

досвіду страхувальника в подібних справах [200, с. 428]. 

Як визначають  Ю. В. Крумеліс та С. В. Сушко основним принципом 

страхування є принцип відшкодування, згідно з яким, страхувальник після 

отримання страхового відшкодування повинен опинитися в майновому стані не 

гіршому, ніж до настання страхового випадку. Цей принцип заснований на 

припущенні, що страхувальник навряд чи забажає страхувати своє майно (та платити 

страхові внески), якщо не буде впевнений у повному відшкодуванні своїх втрат в разі 

настання страхового випадку. Під час укладання договору страхування визначається 

страхова сума – грошова сума, в межах якої, страховик відповідно до умов 

страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Таким 

чином, це максимальна сума, яку може отримати страховик від страхувальника. На 

основі страхової суми визначається величина страхового платежу (внеску) –  плати 

за страхування,  яку страхувальник зобов'язаний внести  страховику згідно з 

договором страхування. Тобто ще на першому етапі вирішується два головних 

питання, що турбують будь-якого страхувальника: можливість повного 

відшкодування його втрат у разі настання страхового випадку та рівень плати за 
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послуги (страхові внески). Іншим ключовим моментом “страхового циклу” майна є 

визначення страхового відшкодування – страхової виплати, яка здійснюється 

страховиком у межах страхової суми за договорами майнового страхування при 

настанні страхового випадку. Саме ця сума покликана покрити всі збитки 

страхувальника [201].  

Як зазначає В. Ю. Абрамов, страхова сума є економічною категорією 

страхування, за допомогою якої визначається ціна об'єкта страхування - страхового 

інтересу. Іншими словами, страхова сума - це відображення матеріальної або 

майновій зацікавленості особи, що вступає в страхові правовідносини, що 

виражається в грошовому еквіваленті. Крім того, страхова сума є таким елементом 

страхування, який характеризує його як грошове зобов'язання [3, с. 221]. 

Можна визнати, що страхова сума є виразом: 

а) в правовому сенсі - граничним розміром зобов'язання страховика перед 

страхувальником при настанні страхового випадку; 

б) в економічному сенсі - розміром того страхового захисту, який отримує 

страхувальник, вступаючи в страхове відношення; 

в) в матеріальному сенсі - того майнового інтересу страхувальника 

(застрахованого), який виступає об'єктом страхування; 

г) в організаційному сенсі - одного з критеріїв, що лежать в основі встановлення 

розміру страхової премії та страхової виплати; 

д) в суб'єктивному сенсі - тих матеріальних потреб страхувальника, які будуть 

задоволені за допомогою страхування [67,  с. 89]. 

Враховуючи те, що право інтелектуальної власності є самостійним об’єктом 

страхування важливим є питання визначення вартості майнових прав 

інтелектуальної власності при добровільному страхуванні права інтелектуальної 

власності. 

Келвін Кінг, засновник фірми «Valuation Consulting» відмічає, що оптимізовані 

за вартістю методології, такі як «вартість створення» або «вартість заміни» 

конкретного активу припускають, що існує певний взаємозв'язок між вартістю і 

цінністю, і цей підхід нічим не привабливий, за винятком простоти використання. 
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Цей метод ігнорує зміни вартості грошей з урахуванням фактора часу і не враховує 

витрати на утримання. 

Методи оцінки, що випливають з оцінки минулих і майбутніх економічних вигід 

(також звані методами оцінки доходу) можуть бути розбиті на чотири групи: 1) 

капіталізація історичних прибутків, 2) методи оцінки різниці до валового прибутку, 

3) методи оцінки надприбутки, і 4) метод звільнення від роялті. 

    1. Капіталізація історичної прибутку дозволяє визначати вартість ПІВ шляхом 

множення підтримуваної історичної прибутковості активу на кратне число, яке було 

визначено після досягнення відносної сили ПІС. Наприклад, кратне число 

визначається після оцінки бренду в світі таких факторів, як лідерство, стабільність, 

частка на ринку, інтернаціональність, тенденція прибутковості, маркетингова і 

рекламна підтримка і охорона. У той час як даний процес капіталізації враховує деякі 

з факторів, які слід брати до уваги, він має серйозні недоліки, пов'язані, головним 

чином, з отриманням минулих доходів. Цей метод майже не враховує майбутні 

можливості. 

    2. Методи оцінки різниці до валового прибутку часто асоціюються з оцінкою 

товарних знаків і брендів. Ці методи розглядають відмінності в продажних цінах, 

скориговані з відмінностями в ринковій вартості, тобто різницю між межею 

коливання ціни марочного і / або патентованого продукту і продукту без марочного 

назви або з родовою назвою. Ця формула використовується для забезпечення руху 

готівки і розрахунку вартості. Знаходження родових еквівалентів для патенту і 

визначаються відмінностей в ціні значно складніше завдання, ніж визначення 

відмінностей в ціні на роздрібний бренд. 

    3. Метод визначення надприбутки розглядає поточну вартість чистих 

матеріальних активів, які використовуються в якості бази для розрахункової норми 

прибутку. Він використовується для розрахунку прибутку, яка потрібна для 

заохочення інвесторів вкладати кошти в ці чисті матеріальні активи. Будь-які доходи, 

отримані на додаток до прибутку, необхідної для заохочення інвестицій, 

розглядаються як надприбутки, що забезпечуються ПІВ. Хоча теоретично цей метод 
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ґрунтується на майбутніх економічних вигодах за рахунок використання активів, він 

пов'язаний з труднощами коригування альтернативного використання активів. 

    4. Метод звільнення від роялті враховує, що може дозволити покупець, або що 

він готовий сплатити за ліцензію на аналогічні ПІВ. Після цього потік роялті 

капіталізується, що відображає взаємозв'язок між ризиком і прибутковістю 

інвестування в даний актив [202]. 

Згідно із п. 1 Національного стандарту № 4 “Оцінка майнових прав 

інтелектуальної власності” визначено, що національний стандарт № 4 є обов’язковим 

для застосування суб’єктами оціночної діяльності під час проведення оцінки 

майнових прав інтелектуальної власності, а також особами, які здійснюють 

відповідно до законодавства рецензування звітів про оцінку. 

Пунктом 8 Стандарту встановлено, що для проведення оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності застосовуються такі методичні підходи як дохідний, 

порівняльний та витратний. 

За п. 9 Стандарту дохідний підхід до оцінки майнових прав інтелектуальної 

власності ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних 

доходів у вартість об’єкта оцінки. 

Дохідний підхід застосовується для оцінки майнових прав інтелектуальної 

власності у випадку, коли можливо визначити розмір доходу, що отримує або може 

отримувати юридична чи фізична особа, якій належать такі права, від їх 

використання. 

Відповідно до п. 10 Стандарту основними методами дохідного підходу, що 

застосовуються для оцінки майнових прав інтелектуальної власності, є метод 

непрямої капіталізації (дисконтування грошового потоку) та метод прямої 

капіталізації доходу. 

Як визначає п. 18 Стандарту, витратний підхід до оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності ґрунтується на визначенні вартості витрат, необхідних для 

відтворення або заміщення об’єкта оцінки. 
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Витратний підхід застосовується для визначення залишкової вартості заміщення 

(відтворення) майнових прав інтелектуальної власності шляхом вирахування з 

вартості відтворення (заміщення) величини зносу. 

Вартість відтворення майнових прав інтелектуальної власності визначається 

шляхом застосування методу прямого відтворення, а вартість заміщення — методу 

заміщення. 

За п. 22 Стандарту порівняльний підхід до оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності застосовується у разі наявності достатнього обсягу 

достовірної інформації про ціни на ринку подібних об’єктів та умови договорів щодо 

розпорядження майновими правами на такі об’єкти. 

У разі застосування порівняльного підходу до оцінки майнових прав 

інтелектуальної власності подібність об’єктів визначається з урахуванням їх виду, 

галузі (сфери) застосування, економічних, функціональних та інших характеристик. 

Сукупність елементів порівняння формується з факторів, які впливають на 

вартість майнових прав інтелектуальної власності. До таких факторів, зокрема, 

належать наявність правової охорони майнових прав інтелектуальної власності; 

умови фінансування договорів, предметом яких є майнові права інтелектуальної 

власності; галузь або сфера, в якій може використовуватись об’єкт права 

інтелектуальної власності, майнові права на який оцінюються; функціональні, 

споживчі, економічні та інші характеристики такого об’єкта; рівень його новизни; 

залишковий строк корисного використання; придатність до промислового 

(комерційного) використання [184]. 

Треба констатувати, що вартісне оцінювання об'єктів інтелектуальної власності 

є складною проблемою, яка не має однозначного вирішення, оскільки об’єкти права 

інтелектуальної власності нематеріальні за своєю сутністю, їхню вартість неможливо 

визначити за допомогою традиційного інструментарію; не всі інтелектуальні блага 

піддаються безпосередньому ринковому оцінюванню; не існує (і не може бути) 

єдиної загальноприйнятої, уніфікованої методики оцінювання об'єктів 

інтелектуальної власності у зв'язку з оригінальністю та неповторністю 

інтелектуальних продуктів та умов їх використання окремими суб'єктами 
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господарювання; динаміка вартості інтелектуальної власності не підпорядковується 

закономірності, є індивідуальною для кожного конкретного її об'єкта, оскільки 

інновації не стільки йдуть за ринковою кон'юнктурою, скільки визначають її зміни 

[79,  с. 318] 

З огляду на складність визначення страхової суми при обґрунтуванні 

застосування певного методу оцінки вартості права інтелектуальної власності в 

умовах нерозвиненості ринку обігу прав інтелектуальної власності, відсутності 

статистичних даних щодо вартісних показників комерціалізації права 

інтелектуальної власності проявляється саме договірна природа страхової суми. На 

цьому етапі обидва суб’єкти страхування повинні зважено підійти до вирішення 

проблеми: страхувальник повинен вирішити, що для нього більш важливе – повне 

відшкодування своїх збитків в разі настання страхового випадку чи економія на сумі 

страхових внесків, страховик – отримання більшої суми страхових внесків, чи 

виплата страхового відшкодування, яке може значно покращити майновий стан 

страховика. В результаті компромісу між ними, повинна бути визначена страхова 

сума, яка адекватно відображає інтереси кожної сторони [201]. 

Однак важливість впровадження чіткого та дієвого механізму оцінки прав 

інтелектуальної власності складно переоцінити, оскільки оцінка прав 

інтелектуальної власності має значення для різних аспектів комерціалізації цих прав: 

фінансово-економічного відображення цих прав (інвентаризація, бухгалтерський 

облік, амортизація); визначення предмета, ціни та інших умов договорів, які 

опосередковують введення цих прав в економічний обіг; визначення розміру 

ліцензійних платежів, розрахунку винагороди авторам службових творів, винаходів, 

корисних моделей тощо; розрахунку  збитків, завданих неправомірним 

використанням об’єктів права інтелектуальної власності, недобросовісною 

конкуренції  [78, с. 76 ]. 

В контексті теми роботи, вироблення чіткої та дієвої методології оцінки прав 

інтелектуальної власності дозволить вірно визначати страхову суму, страхові 

платежі, страхове відшкодування  та франшизу. 
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Частина друга ст. 9 Закону України «Про страхування» визначає, що страхова 

виплата - грошова сума, яка виплачується страховиком відповідно до умов договору 

страхування  при  настанні  страхового випадку. 

Г. В. Чернова, зазначає, що при страхуванні інтелектуальної власності страхову 

виплату можна трактувати як негативну різницю між заздалегідь узгодженим із 

страховиком передбачуваним доходом, пов'язаним з використанням об’єкту права 

інтелектуальної власності, і реально отриманими доходами, викликану порушенням 

прав страхувальника на об’єкти права інтелектуальної власності. 

Виплати по даному виду страхування складаються з наступних узгоджених зі 

страховиком витрат по оплаті послуг стороннього адвоката, що спеціалізується на 

веденні справ такого роду, в межах загальноприйнятих ставок, судових витрат, 

пов'язаних з розглядом справи, а також витрати, пов'язані з виконанням судового 

рішення. 

При укладанні договору страхування потрібно визначити, що розмір 

відшкодування не може перевищувати розмір реального збитку страхувальника 

(фактично понесених витрат) в межах ліміту страхового відшкодування на один 

страховий випадок або на окремий страховий ризик, встановленого при укладанні 

договору страхування. Загальна сума виплат за всіма страховими випадками, що 

сталися в період дії договору страхування, не може перевищувати страхову суму за 

договором страхування в цілому [200, с. 428 ]. 

Слід виділити те, що основною ознакою категорії страхової виплати є її 

економічна сутність, яка полягає в задоволенні матеріальних або майнових потреб 

страхувальників, вигодонабувачів або застрахованих осіб. Крім цього, економічна 

сутність страхової виплати має певний еквівалент, виражений в грошовій сумі, яка 

обмежена заздалегідь встановленими межами. Основною ознакою юридичної суті 

страхової виплати є її умовність, тобто невизначеність і залежність від факту 

настання страхового випадку, передбаченого в договорі страхування. Подібна 

обумовленість у виконанні страховиком свого обов'язку по страховій виплаті в 

доктрині позначається як алеаторність страхової виплати. Страхова виплата з 

правової точки зору є юридичним актом, що засвідчує собою факт здійснення 
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страховиком юридично значущих дій, спрямованих на належне виконання договору 

страхування. Дані юридичні дії не обмежуються тільки виплатою страхового 

відшкодування. Вони включають в себе комплекс необхідних заходів, передбачених 

умовами страхування з метою здійснення обґрунтованої страхової виплати. При 

цьому право відмови від виплати страхової виплати також входить у цей комплекс. 

[3, с. 389] 

О. С. Іоффе відмічав, що охорона інтересів особистості - категорія більш 

об'ємна, ніж одна тільки сфера боротьби з цивільними правопорушеннями, і що з 

точки зору практики, а також в науковому відношенні, набагато більш значимі ті 

цивільно-правові норми, які забезпечують охорону інтересів особистості в процесі 

їх цілком нормальної реалізації [203, с. 3-4] 

Відомо, що призначення страхування — це страховий захист майнових 

(страхових) інтересів страхувальника, матеріальна складова яких проявляється в разі 

настання страхового випадку. Тому інтереси страхувальника превалюють над 

підприємницькими інтересами страховика. У правовідносинах страхування настання 

страхового випадку — головна обставина, встановлення якої зумовлює необхідність 

виконання страховиком свого основного обов’язку — здійснення страхової виплати. 

Для майнового страхування та страхування відповідальності обов’язковою умовою, 

що тягне за собою необхідність здійснення страховиком страхової виплати, є також 

завдання застрахованій особі збитків (шкоди) внаслідок настання страхового 

випадку. З огляду на указане, важливого значення набуває правове регулювання 

реалізації страховиком права відмови від здійснення страхової виплати, правильне 

розуміння особливостей підстав для такої відмови [204, с. 43] 

Частина 1 ст. 991 ЦК України встановлює, що страховик має право відмовитися 

від здійснення страхової виплати у разі: 

1) навмисних дій страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 

страхування, якщо вони були спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, 

пов'язаних із виконанням ними громадянського чи службового обов'язку, вчинених у 

стані необхідної оборони (без перевищення її меж), або щодо захисту майна, життя, 

здоров'я, честі, гідності та ділової репутації; 
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2) вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір 

страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 

3) подання страхувальником завідомо неправдивих відомостей про об'єкт 

страхування або про факт настання страхового випадку; 

4) одержання страхувальником повного відшкодування збитків за договором 

майнового страхування від особи, яка їх завдала; 

5) несвоєчасного повідомлення страхувальником без поважних на те причин про 

настання страхового випадку або створення страховикові перешкод у визначенні 

обставин, характеру та розміру збитків; 

6) наявності інших підстав, встановлених законом. 

За ч. 2 ст. 991 ЦК України договором страхування можуть бути передбачені 

також інші підстави для відмови здійснити страхову виплату, якщо це не суперечить 

закону [47]. 

Стаття 26 Закону України «Про страхування» також відображає зміст ст. 991 ЦК 

України. При цьому у ч.2 ст. 26  Закону України «Про страхування» міститься 

важливе застереження, що негативний фінансовий  стан  страховика  не  є  підставою 

для відмови  у  виплаті  страхових  сум  (їх  частин)  або  страхового відшкодування 

страхувальнику [1]. 

Проаналізувавши вказані в законі підстави відмови страховика від здійснення 

страхової виплати, можна зробити такі висновки. По-перше, відмова пов’язується 

переважно з поведінкою страхувальника або особи, на користь якої укладено договір 

страхування. По-друге, страховик не здійснює виплати за подією, яка формально має 

ознаки страхового випадку, визначеного у договорі, але по суті не відповідає 

принципам імовірності та випадковості й цим випадком вважатися не може. По-

третє, відмова страховика зумовлюється й наявністю для нього перешкод при 

визначенні обставин, характеру та розміру збитків (шкоди), завданих застрахованій 

особі внаслідок страхового випадку [204, с. 43] 

З огляду на викладене, можемо сформулювати наступні виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, що можуть міститися в правилах 

страхування права інтелектуальної власності, а саме, до страхових випадків не 
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відносяться і виплати страхового відшкодування не здійснюються, якщо причиною 

їх настання були:  

- неможливість виготовлення та/або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

з використанням об’єкта інтелектуальної власності страхувальника з причин, що не 

підпадають та/або не обумовлюються страховими випадками зазначеними у 

правилах; 

- старіння продукції  (товарів, робіт, послуг), в якій використано об’єкт права 

інтелектуальної власності страхувальника, що впливає на її оборотоздатність 

(виготовлення та/або реалізацію); 

- неконкуруюча ціна; 

- неприбутковість об’єкта права інтелектуальної власності страхувальника; 

- не продовження  правової охорони на об’єкт права інтелектуальної власності з 

вини страхувальника; 

- позбавлення страхувальника права інтелектуальної власності через визнання 

належного йому об’єкта права інтелектуальної власності неохороноздатнім; 

- військові дії, військове вторгнення, інші збройні конфлікти та їх наслідки, з 

оголошенням війни та без цього, громадянська війна; 

-  внутрішні безладдя, повстання, революція, заколот, бунт, путч, державний 

переворот;   

-  громадські заворушення, страйки, терористичні акти; 

- введення військового або надзвичайного стану; 

- конфіскація, експропріація, націоналізація та інші подібні заходи політичного 

характеру, здійснені за наказом військової або цивільної влад та політичних 

організацій; 

- зміни законодавства під час дії договору страхування, що призвело до 

неможливості виконання договору або  відсутність в договорі зобов’язань про 

відповідальність сторін у разі невиконання (повністю або частково) його умов. 

- подія, що не обумовлена як страховий ризик (випадок) в договорі страхування, 

та/або мала місце до початку дії договору страхування чи після його закінчення; 

- подія, що мала місце за межами території дії договору страхування; 
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- подія, що викликана обставинами, про які страхувальник знав або повинен був 

знати, але не вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання страхового 

випадку; 

- навмисних дії або грубої необережності страхувальника, вигодонабувача або їх 

представників; 

- конфіскації, націоналізації та інших подібних заходів політичного характеру, 

здійснених за наказом військової або цивільної влади та політичних організацій; 

- злочинних дій або бездіяльності (в тому числі в стані алкогольного, 

наркотичного, токсичного або іншого сп’яніння) страхувальника та/або його 

довірених осіб, осіб, за яких страхувальник, відповідно до чинного законодавства, 

несе відповідальність, близьких родичів страхувальника; 

- введення ембарго на імпорт (експорт), відкликання (анулювання) імпортної, 

експортної та будь-яких інших ліцензій, наявність яких необхідна для здійснення 

господарської діяльності, в рамках якої використовується застраховане право 

інтелектуальної власності; 

- невиконання або неналежного виконання страхувальником своїх фінансових та 

інших обов'язків перед його контрагентом. 

-  курсова різниця, неустойка, відсотки за прострочку, штрафні санкції та інші 

непрямі збитки та витрати, якщо інше не передбачено умовами  договору 

страхування. 

Інші аспекти правил добровільного страхування інтелектуальної власності, 

зокрема, дії страхувальника у разі настання страхового випадку, порядок і умови 

здійснення страхових виплат, строк прийняття рішення про здійснення або відмову в 

здійсненні страхових виплат, порядок вирішення спорів, визначають аспекти 

взаємодії сторін страхового правовідношення, але до специфічних умов страхування 

інтелектуальної власності, які окреслюють саме право інтелектуальної власності як 

предмет страхування не відносяться, залишаючись, в певній мірі, механістичними 

умовами взаємодії. 

Викладене дозволяє сформулювати наступні висновки: 
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З огляду на зміст страхового законодавства вбачається, що правила страхування 

є локальним нормативним актом, який має визначальне значення в страховому 

правовідношенню. Значення та роль правил страхування визначається тим, що саме 

вони визначають умови вчинення та виконання договору страхування.   За своєю 

суттю та формою правила страхування є унормування умов, які разом із договором 

страхування формують обов’язкові до дотримання і виконання умови учасниками 

страхового правовідношення. 

З огляду на особливість майнових прав інтелектуальної власності як об’єкту  

страхового правовідношення найскладнішим для сторін є питання визначення їх 

вартості, що безпосередньо буде впливати на страхову суму та страхові виплати. 

В цілому можна зазначити, що правила страхування права інтелектуальної 

власності повинні детально окреслювати предмет страхування, страхові ризики, 

страхові виплати, порядок визначення страхової суми, визначення та порядок 

здійснення страхових виплат та розмір франшизи. 

При цьому, слід зазначити, що перевагами впровадження добровільного 

страхування інтелектуальної власності є: 

1. Створення додаткової системи сприяння охорони, реалізації та захисту права 

інтелектуальної власності. 

2. Підвищення інвестиційної привабливості об’єктів права інтелектуальної 

власності для їх залучення у цивільний обіг. 

3. Сприяння сталому розвитку ринку обігу прав інтелектуальної власності. 

4. Зниження ризику недобросовісної конкуренції між суб’єктами 

господарювання. 

5. Надання правовласникам недержавного механізму майнового відшкодування 

порушення належних їм прав, а через це підвищення їх  впевненості у необхідності 

комерціалізації інтелектуальної власності. 

 

Висновки до розділу 3: 

1. Враховуючи викладене можемо прийти до висновку, що непорушність права 

інтелектуальної власності це правовий принцип, що презюмує для суб’єкта права 
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інтелектуальної власності не тільки забезпечення законом, через встановлення 

обмеженого в часі монопольного володіння, охорону, вільне використання та захист 

належних йому виключних прав, але і одностороннє зобов’язання осіб, які не є 

суб’єктами права інтелектуальної власності, не здійснювати будь-яких дій 

направлених на вплив на об’єкт права інтелектуальної власності, що призводять або 

можуть призвести до порушення права інтелектуальної власності, що належить 

конкретній особі за виключенням випадків встановлених законом, що обумовлюють 

обмеження або припинення права інтелектуальної власності.  

2. Страхування як інститут є, по-перше, змішаним інститутом суспільних 

відносин, а саме окреслює економіко-правові відносини при настанні певних 

негативних подій для окремих учасників таких відносин, а, по-друге, з точки зору 

права інтелектуальної власності, страхування є специфічним механізмом 

забезпечення права інтелектуальної власності, що належить певній особі при його 

здійсненні, тобто реалізації тих можливостей, що становлять суть суб’єктивного 

права. Вважаємо, що саме термін «забезпечення права» розкриває суть страхування 

інтелектуальної власності і інтегрує такі терміни як охорона та захист права. Саме 

через забезпечувальну функцію страхування підсилює і систему охорони права, і 

систему захисту права при його порушенні, невизнанні чи оспорюванні третіми 

особами. 

3. Страхування права інтелектуальної власнсоті  передбачає  обов'язок  

страховика  за встановлену   договором   страхування   плату  (страховий  внесок, 

страховий платіж,  страхову премію) здійснити  виплату  страхового відшкодування  

відповідно  до  умов  договору  страхування  шляхом відшкодування   страхувальнику   

або   іншій   особі,   визначеній страхувальником  у договорі страхування 

(вигодонабувачу),  збитку, понесеного ним у зв’язку із порушенням, невизнанням або 

оспорюванням належного Страхувальнику права інтелектуальної власності (не 

залежно від того порушене майнове право чи немайнове право інтелектуальної 

власності). Відшкодуванню також підлягає збиток, понесений страхувальником у 

зв’язку із помилками в професійній діяльності залучених Страхувальником третіх 

осіб (у т.ч. їх персоналу) для набуття, здійснення чи захисту належного 
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Страхувальнику права інтелектуальної власності, а також навмисних дій персоналу 

Страхувальника, що привели до збитку Страхувальника через порушення його права 

інтелектуальної власності. Відшкодовується збиток страхувальника, понесений ним 

у зв’язку із втратою інвестицій/інновацій або їх частини, неотримання доходу з 

причин, визначених у правилах та договорі страхування та/або збиток понесений ним  

внаслідок  перерви  в  діяльності Страхувальника, порушення ним (як визначено в 

договорі страхування) або його контрагентом  договірних   зобов'язань перед 

Страхувальником, чи нанесення Страхувальником збитку третім особам через 

порушення належного їм права інтелектуальної власності в процесі здійснення 

Страхувальником своєї діяльності. Відшкодовується страховиком також збиток, 

понесений Страхувальником для захисту та/або відновлення свого порушеного права 

інтелектуальної власності у т.ч. доходи, які Страхувальник міг би реально одержати 

за звичайних обставин, якби його право інтелектуальної власності не було порушено. 

4. З огляду на проблематику визначення розміру шкоди завданої порушенням 

права інтелектуальної власності пропонується конкретизувати розміри компенсації, 

що замінює розрахунок такої шкоди за порушення права інтелектуальної власності, 

а саме ч. 2 ст. 432 ЦК України доповнити пп. 7 наступного змісту: “ За заявою 

суб’єкта права інтелектуальної власності замість відшкодування збитків або 

стягнення доходу суд має право стягнути з порушника, який умисно чи з 

необережності допустив порушення права інтелектуальної власності, компенсацію у 

розмірі від 3 до 500 мінімальних  заробітних  плат, що визначається за розсудом суду 

з урахуванням принципів розумності та справедливості, виходячи з характеру 

порушення, заявлених позовних вимог та причинно-наслідкового характеру дій 

(бездіяльності) або рішень, що призвели до порушення права інтелектуальної 

власності або у п’ятикратному розмірі вартості продукції (товарів, робіт або послуг) 

при реалізації якої незаконно використано об’єкт права інтелектуальної власності не 

залежно від форми такого використання”. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

За результатами проведеного дисертаційного дослідження сформульовано та 

викладено основні найважливіші науково - теоретичні та практичні результати, які 

слугують розв′язанням правових проблем страхування через застосування його як 

механізму забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної 

власності та розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у 

сфері страхування та права інтелектуальної власності, зокрема: 

1. Визначено, що первопричиною страхування та його фундаментальною 

категорією є інтерес страхувальника по відношенню до певного предмета 

страхування. З огляду на те, що чинне цивільне законодавство не надає визначення 

категорії інтересу, а тим більш страховому інтересу, запропоновано авторське 

визначення страхового інтересу в сфері інтелектуальної власності, яким є 

специфічний вид цивільного інтересу, що зумовлює потребу правоволодільця  у 

посиленні охорони належного йому об’єкта інтелектуальної власності, пов’язаних з 

ним прав та в отриманні додаткових засобів для їх реалізації і захисту, а також у 

забезпеченні власної відповідальності при порушенні прав інтелектуальної власності 

третіх осіб, який реалізується через вольову, осмислену дію правоволодільця, що 

спрямовується на задоволення такої потреби шляхом укладання договору 

страхування.  

2. Пропонується визначати страхування як цивільно-правові відносини, що 

виникають при реалізації особою-страхувальником свого страхового інтересу через 

укладання та підтримання дії договору страхування або за приписами закону і 

опосередковують кореспондуючий обов’язок особи-страховика щодо здійснення на 

умовах договору страхування або в силу закону, грошової виплати на користь 

страхувальника або визначеної ним третьої особи (вигодонабувача) при настанні 

заздалегідь визначених страхувальником ризиків у формі певних подій, що 

порушують страховий інтерес страхувальника стосовно предмету страхування.  
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3. Особливостями правовідносин у сфері страхування права інтелектуальної 

власності, є те, що вони виникають між спеціальними суб’єктами – страховиком 

(правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення врегульовано 

законодавчими нормами) та страхувальником, яким є суб’єкт права інтелектуальної 

власності. Так, об’єктом страхового правовідношення виступає страховий інтерес в 

сфері інтелектуальної власності, яким є специфічний вид цивільного інтересу, що 

зумовлює потребу правоволодільця у посиленні охорони належного йому об’єкта 

інтелектуальної власності, пов’язаних з ним правами (майнові та немайнові права 

інтелектуальної власності) та забезпечення власної відповідальності від порушення 

прав інтелектуальної власності третіх осіб, що виражається  через вольову, 

осмислену дію правоволодільця, яка спрямовується на задоволення такої потреби 

шляхом укладання договору страхування. Предметом страхування в сфері 

інтелектуальної власності є не тільки конкретний об’єкт права, але і певні 

правомочності, які безпосередньо пов’язані з таким об’єктом, зокрема, виникнення 

страхового інтересу відноситься не тільки до окремо визначеного об’єкта права 

інтелектуальної власності, але і до нормальної, безперешкодної реалізації майнових 

прав, якими наділяється суб’єкт права інтелектуальної власності, збереження 

недоторканості немайнових прав інтелектуальної власності, а також відповідальність 

суб’єкта права інтелектуальної власності-страхувальника або іншої особи, якій на 

правомірних підставах належить об’єкт права інтелектуальної власності, перед 

третіми особами, які можуть зазнати збитків внаслідок порушення належних їм прав 

інтелектуальної власності через дії або бездіяльність страхувальника.   

4. Визначено, що страхувальником в правовідношенні страхування 

інтелектуальної власності є творець об'єкта права інтелектуальної власності (автор, 

виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та 

(або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до чинного законодавства 

України або договору, який реалізує свій страховий інтерес в забезпеченні охорони, 

реалізації та захисту права інтелектуальної власності та власної відповідальності у 

цій сфері перед третіми особами шляхом особистого укладання договору 
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страхування або в інтересах третьої особи на добровільній основі, або ж переведення 

на таку або іншу особу вигоди від страхування.   

5. Сформульовано розуміння забезпечувальної функції страхування в сфері 

інтелектуальної власності, яка розкривається через вплив на загальне зобов’язання 

осіб, які не є суб’єктами права інтелектуальної власності щодо непорушення 

належних правоволодільцю прав інтелектуальної власності, шляхом забезпечення 

страхового інтересу правоволодільця (як кредитора в зазначеному зобов’язанні) та у 

встановленні гарантії, спрямованої на попередження негативних майнових наслідків 

для неї у випадку невиконання зобов'язання, а також на компенсацію її негативних 

майнових наслідків при настанні страхового випадку. 

6. Розглянута роль забезпечувальної функції страхування у посиленні концепції 

непорушності права інтелектуальної власності, через встановлення додаткових 

охоронних засобів, профілактичний вплив яких розкривається через те, що фактично 

доведення власником права інтелектуальної власності до інших осіб інформації про 

страхування належного йому права буде здійснювати превентивно-виховний вплив 

на можливого порушника права, оскільки його страх перед необхідністю 

компенсувати не тільки шкоду від завданого порушення права інтелектуальної 

власності, але і витрат, які були понесені власником та/або страховою компанією для 

відновлення порушених прав, буде виступати тим стримуючим фактором, який 

попередить можливий делікт в сфері інтелектуальної власності.  

7. З метою реалізації забезпечувальної функції страхування пропонується 

внести у чинне законодавство у сфері інтелектуальної власності норму, яка б 

закріплювала, що власник має право застрахувати належні йому права, передбачені 

цим законом в порядку встановленому відповідним законом про страхування і при 

використанні об’єкта інтелектуальної власності сповістити про це інших осіб 

шляхом застосування знаку страхування, яким є латинська літера «i», яка обведена 

колом. 

8. Запропоновано визначення добровільного страхування права інтелектуальної 

власності, яким є комплексне страхування, за яким предметом договору страхування  

є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані зі збитками, які зазнає 
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страхувальник при набутті, реалізації та/або захисті (як суб’єкт права 

інтелектуальної власності) права інтелектуальної власності, зокрема, але не 

виключно, при здійсненні страхувальником або іншою особою, визначеною 

страхувальником у договорі страхування, господарської, інноваційної, інвестиційної 

чи іншої діяльності, а також майнові інтереси пов’язані з відповідальністю 

правоволодільця або іншої особи, якій на правомірних підставах належить об’єкт 

права інтелектуальної власності, перед третіми особами, які можуть зазнати збитків 

внаслідок порушення належних їм прав інтелектуальної власності через дії або 

бездіяльність страхувальника або особи, в інтересах якої вчинено страхування.  

9. Встановлено, що страхування інтелектуальної власності передбачає обов'язок 

страховика за встановлену договором страхування плату при його підтриманні в дії 

страхувальником, здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов 

договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, 

визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), разом або 

окремо:   

− збитку, понесеного ним у зв’язку із порушенням, невизнанням або 

оспорюванням належного страхувальнику права інтелектуальної власності 

(незалежно від того, порушене майнове право чи немайнове право інтелектуальної 

власності);  

− збитку, понесеного ним у зв’язку із помилками в професійній діяльності 

залучених страхувальником третіх осіб (у т.ч. персоналу) для набуття, реалізації чи 

захисту належного страхувальнику права інтелектуальної власності, а також 

навмисних дій персоналу страхувальника, що призвели до збитку страхувальника 

через порушення його права інтелектуальної власності;   

− збитку, понесеного ним у зв’язку із втратою інвестицій/інновацій або їх 

частини, неотримання доходу з причин, визначених у правилах та договорі 

страхування;  

− збитку, понесеного ним  внаслідок  перерви в його діяльності, порушення ним 

(як визначено в договорі страхування) або його контрагентом договірних  

зобов'язань, чи нанесення страхувальником збитку третім особам через порушення 
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належного їм права інтелектуальної власності в процесі здійснення страхувальником 

своєї діяльності; 

− збитку, понесеного страхувальником для захисту та/або відновлення свого 

порушеного права інтелектуальної власності у т.ч. доходи, які страхувальник міг би 

реально одержати за звичайних обставин, якби його право інтелектуальної власності 

не було порушено.  

10. Враховуючи специфіку предмету страхування в сфері інтелектуальної 

власності, запропоновано перелік ризиків від настання яких здійснюється 

страхування права інтелектуальної власності:  

− ризики, пов’язані із невизнанням, оспорюванням чи порушенням третіми 

особами належних страхувальнику прав інтелектуальної власності в т.ч. ризики, 

пов’язані із витратами на судові та інші процедури захисту прав інтелектуальної 

власності;  

− ризики, пов’язані із збитками, що можуть виникнути в результаті діяльності 

персоналу страхувальника, залучених ним осіб для набуття, охорони, здійснення 

та/або захисту права інтелектуальної власності, які здійснюють незалежну 

професійну діяльність (зокрема, патентні повірені, адвокати, експерти з питань 

права, оцінщики, аудитори);  

− ризики, пов’язані із порушенням страхувальником прав інтелектуальної 

власності третіх осіб.  

11. Значення страхування у підсиленні охорони права інтелектуальної власності 

полягає та розкривається через те, що фактично доведення власником права 

інтелектуальної власності до інших осіб інформації про страхування належного йому 

права буде здійснювати превентивно-виховний вплив на можливого порушника 

права, оскільки необхідність компенсувати не тільки шкоду від завданого порушення 

права інтелектуальної власності, але і витрат, які були понесені власником та/або 

страховою компанією для відновлення порушених прав, буде виступати тим 

стримуючим фактором, який попередить можливий делікт в сфері інтелектуальної 

власності.  
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12. Оскільки ефективний захист порушеного права включає не тільки 

відновлення права (припинення його порушення), а полягає і у отриманні 

правоволодільцем відповідного відшкодування пропонується у цьому аспекті  

посилити роль компенсації, що може замінити розрахунок шкоди завданої 

порушенням права інтелектуальної власності. Цивільне законодавство повинно бути 

доповнено нормою, згідно якої за заявою суб’єкта права інтелектуальної власності 

замість відшкодування збитків або стягнення доходу суд має право стягнути з 

порушника, який умисно чи з необережності допустив порушення права 

інтелектуальної власності, компенсацію у розмірі від 3 до 500 мінімальних  

заробітних плат, що визначається на розсуд суду з урахуванням принципів розумності 

та справедливості, виходячи з характеру порушення, заявлених позовних вимог та 

причинно-наслідкового характеру дій (бездіяльності) або рішень, що призвели до 

порушення права інтелектуальної власності або у п’ятикратному розмірі вартості 

продукції (товарів, робіт або послуг) при реалізації якої незаконно використано 

об’єкт права інтелектуальної власності незалежно від форми такого використання.   

13. Запропоновано розроблений автором орієнтовний перелік спеціальних 

положень Правил добровільного страхування інтелектуальної власності. Правила 

визначають термінологію в сфері страхування інтелектуальної власності, ризики, 

страхові випадки, а також права, обов’язки та відповідальність учасників страхового 

правовідношення – страховика та страхувальника та їх дії при настанні страхового 

випадку.   

14. Під час дослідження сформульовані пропозиції щодо внесення змін до ст.ст. 

190, 432, 979 та 980 ЦК України, ст. 155 ГК України та ст.ст. 1 та 4 Закону України 

«Про страхування», зокрема:  

ст.190 ЦК України:   

1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а 

також майнові права та обов'язки.  

2. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими 

правами за винятком ч. 3 цієї статті.  
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3. Речовими правами не є майнові права інтелектуальної власності, які 

визнаються виключними правами суб’єкта права інтелектуальної власності на 

належний йому об’єкт права інтелектуальної власності. Види майнових прав 

інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та законом. Виключність 

майнових прав інтелектуальної власності зобов’язує інших осіб визнавати, не 

оспорювати та не порушувати ці права не залежно від обізнаності осіб про 

виникнення майнових прав інтелектуальної власності.  

4. Оборотоздатність майнових прав інтелектуальної власності не залежить від 

оборотоздатності речі, в якій виражений (втілений) об’єкт права інтелектуальної 

власності.  

Підпункт 7 ч.2 ст. 432 ЦК України:   

за заявою суб’єкта права інтелектуальної власності замість відшкодування 

збитків або стягнення доходу суд має право стягнути з порушника, який умисно чи з 

необережності допустив порушення права інтелектуальної власності компенсацію у 

розмірі:  

− від 3 до 500 мінімальних  заробітних  плат, що визначається за розсудом суду 

з урахуванням принципів розумності та справедливості, виходячи з характеру 

порушення, заявлених позовних вимог та причинно-наслідкового характеру дій 

(бездіяльності) або рішень, що призвели до порушення права інтелектуальної 

власності або  

− у п’ятикратному розмірі вартості продукції (товарів, робіт або послуг) при 

реалізації якої незаконно використано об’єкт права інтелектуальної власності не 

залежно від форми такого використання.   

Стаття 980 ЦК України:   

1. Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не 

суперечать закону і пов'язані з:  

1) життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте 

страхування);  

2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове 

страхування); 
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3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування 

відповідальності);   

4) належністю, використанням та розпорядженням правами інтелектуальної 

власності. 
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