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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

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 як механізму забезпечення прав, механізму покриття 

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, 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.   
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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 

конкурентоспроможності 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.  

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., 3.3 3 розділу) використовувався для порівняння правових 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 
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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, 

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

які були понесені правоволодільцем та страховою компанією для відновлення 

порушених прав;   

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 

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.  
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- 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:  

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); 

правозастосовчій 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 
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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 

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.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження, викладено наукову новизну і основні положення, що виносяться на 

захист, висвітлено практичне значення отриманих результатів, подані дані про 

апробацію результатів дослідження.  

Розділ 1 «Загальна теоретико-правова характеристика страхування» 

складається з трьох підрозділів і присвячений історико-правовому генезису інституту 

страхування, джерелам страхового права України та Європейського союзу, розкриттю 

сутності та поняття страхового інтересу, а також значенню страхового ризику при 

комерціалізації інтелектуальної власності.  

У підрозділі 1.1. «Історико-правовий генезис страхування» наведено історико-

правові етапи розвитку інституту страхування. Стверджується, що найбільш 

обґрунтованими є ті наукові тези, які відносять появу страхування у його сучасному 

розумінні на середньовічний етап історії людства. В античному суспільстві, зокрема, 

в Римській імперії, страхові відносини набули найбільш чіткого виразу, але все одно 

залишалися залежними від рабовласницької економіки. З XVIII ст. страхування із 

суто фінансового механізму розподілу ризику отримує правову регламентацію на 

державному рівні спочатку через королівські едикти та привілеї, а згодом через 

централізовано прийняті закони. Розквіт страхових відносин та їх правова 

регламентація приходиться на кінець ХІХ ст., що передусім пов’язано із крахом 
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феодальних відносин і потужним зростанням нової буржуазно-капіталістичної 

системи, яка в інституті страхування знайшла надійне джерело фінансових ресурсів.   

У підрозділі 1.2. «Категорія інтересу як фундаментальна складова 

страхування» презюмовано первинність інтересу особи по збереженню важливих для 

неї цінностей. Такими цінностями можуть бути майно, майнові права, життя та 

здоров’я особи чи інших осіб, а в загальному плані забезпечення цінностей від 

настання або наслідків настання певних несприятливих ризиків. Страховий інтерес 

визначено 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.  

У підрозділі 1.3. «Страховий ризик та його значення в процесі комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності» розглянута правова природа ризику, який є 

негативним фактором виникнення страхування на відміну від позитивної причини 

виникнення страхування, якою є інтерес особи щодо певної цінності. Розглянуті 

можливі ризики щодо комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності. 

Страховий ризик характеризується такими додатковими рисами як об’єктивність, 

реальність та збитковість.  

Розділ 2 «Страхування в системі цивільно-правового регулювання» 

складається з трьох підрозділів і розкриває питання, пов’язані з об’єктом та 

предметом страхування, визначенням страхових ризиків, функцій страхування та 

договором страхування як формалізацією страхового правовідношення.  

У підрозділі 2.1. «Поняття та особливості об’єкту страхового 

правовідношення» розглянуто об’єкт та предмет як категорії цивільних 

правовідносин. Проаналізована зміна правової регламентації визначення об’єкта та 

предмета страхування та законодавче ототожнення цих понять. Розкрито питання 

змішування предмету та об’єкту договору страхування та запропоновано розрізняти 

ці категорії, з огляду на що подано авторське визначення предмету і об’єкту 

страхування. Виокремлено об'єкт та предмет страхування права інтелектуальної 

власності.   

У підрозділі 2.2. «Суб’єкти страхового правовідношення» розглянута система 

суб’єктів страхового правовідношення, якими є страхувальник, страховик та 

вигодонабувач. Проаналізовані специфічні умови для здійснення страховиками 

діяльності щодо страхування. Окремо розглянуті питання перестрахування, які не 

породжують нових страхових відносин, оскільки не замінюють первинного 

страховика як боржника у правовідношенні із страхувальником, яке виникло на 

підставі договору страхування.  

У підрозділі 2.3. «Зміст страхового правовідношення» проведено аналіз поняття 

цивільного правовідношення і виокремлення в ньому страхового правовідношення. 

Здійснено аналіз договору страхування як формалізації страхового правовідношення. 

Визначення страхування розглянуто з різних законодавчих та науково-теоретичних 

точок зору, що дозволило сформувати визначення страхування як відношення, що 

виникає на підставі договору страхування або закону і опосередковує формалізацію 
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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.    

Розділ 3 «Концептуально-правові засади страхування у сфері 

інтелектуальної власності» складається з трьох підрозділів і висвітлює механізм і 

особливості застосування страхування для забезпечення охорони, реалізації та 

захисту права інтелектуальної власності.  

У підрозділі 3.1. «До питання забезпечення непорушності права інтелектуальної 

власності» передусім, обґрунтовано помилковість розповсюдження інституту 

речового права на результати інтелектуальної, творчої діяльності людини, які за 

своєю суттю становлять унікальний об’єкт цивільного права. З огляду на це 

запропоновано на законодавчому рівні забезпечити розуміння виключних прав 

інтелектуальної власності як специфічного різновиду майнових прав.  

Розглянута можливість страхування на функціональне забезпечення 

проголошеної законодавством непорушності права інтелектуальної власності. 

Розкрита роль інституту страхування як засобу забезпечення охорони, реалізації та 

захисту права інтелектуальної власності. При цьому при захисті права 

інтелектуальної власності розкрито значення страхування з процесуальної та 

матеріальної точки зору. Наголошено на необхідності чіткого встановлення та 

визначення міри відповідальності порушника права інтелектуальної власності. 

У підрозділі 3.2. «Цивільно-правові аспекти страхування інтелектуальної 

власності» розглянута найважливіша функція страхування – забезпечувальна, яка 

розкривається через 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 її негативних майнових наслідків при настанні страхового випадку. 

Розглянуто вплив страхування на посилення охорони права інтелектуальної власності 

та на дієвість захисту права інтелектуальної власності.   

 У підрозділі 3.3. «Рекомендації з реалізації страхування як способу забезпечення 

права інтелектуальної власності» розглянуто такий нормативний документ як 

правила страхування які, за своєю сутністю, є локальним нормативним актом певної 

страхової компанії і врегульовують не тільки діяльність страховика в рамках 

окремого виду страхування, але і визначають поведінку страхувальника. Тому, 

правила страхування як спеціальна правова форма закріплення умов здійснення 

певного виду страхування визначають загальні умови і порядок його проведення і є 

обов’язковими для учасників страхового правовідношення, і повністю корелюються 

із укладеним сторонами договором страхування. З урахуванням вищезазначеного, 

запропоновано розроблений автором орієнтовний зміст суттєвих положень «Правил 

добровільного страхування інтелектуальної власності».  
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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.  

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, 
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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 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 

страхувальник при набутті, реалізації та/або захисті (як суб’єкт права інтелектуальної 
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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 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 



13 
 

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.  

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); 

3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування 

відповідальності);   

4) належністю, використанням та розпорядженням правами інтелектуальної 

власності.  
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АНОТАЦІЯ  

 

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

захисту права інтелектуальної власності. –  Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право». Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню і обґрунтуванню теоретичних засад 

застосування страхування, як механізму забезпечення охорони, реалізації та захисту 

права інтелектуальної власності.  

У дисертації надано загальнотеоретичну характеристику страховому інтересу, 

страховому ризику, страховому правовідношенню, охорони та захисту прав, 

непорушності права інтелектуальної власності, добровільного страхування права 

інтелектуальної власності. Досліджено вплив страхування на  забезпечення охорони, 

реалізації права інтелектуальної власності та посилення захисту права 

інтелектуальної власності. Розглянута, досліджена та проаналізована забезпечувальна 

функція страхування при впровадженні добровільного страхування права 

інтелектуальної власності.  

Запропоновано розроблений автором орієнтовний перелік суттєвих положень 

Правил добровільного страхування інтелектуальної власності та сформульовані 

пропозиції стосовно вдосконалення норм чинного законодавства в сфері страхування 

та інтелектуальної власності.   

Ключові слова: страхування, інтелектуальна власність, майнові права 

інтелектуальної власності, непорушність права інтелектуальної власності, правила 

добровільного страхування права інтелектуальної власності. 

   

АННОТАЦИЯ  
  

Пичко Р.С. Страхование как механизм обеспечения охраны, реализации и 

защиты права интеллектуальной собственности. –  Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное право; 

международное частное право. Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко Министерства образования и науки Украины. Киев, 2019.  

Диссертация посвящена исследованию и обоснованию теоретических основ 

применения страхования, как механизма обеспечения охраны, реализации и защиты 

права интеллектуальной собственности. 

В диссертации дана общетеоретическая характеристика страховому интересу, 

страховому риску, страховому правоотношению, охране и защите прав, 

незыблемости права интеллектуальной собственности, добровольного страхования 

интеллектуальной собственности. Исследовано влияние страхования на обеспечение 

охраны, реализации права интеллектуальной собственности и усиление защиты прав 

интеллектуальной собственности. Рассмотрена, исследована и проанализирована, 
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обеспечительная функция страхования при внедрении добровольного страхования 

интеллектуальной собственности. 

Предложено разработанный автором ориентировочный перечень существенных 

положений Правил добровольного страхования интеллектуальной собственности и 

сформулированы предложения по совершенствованию норм действующего 

законодательства в сфере страхования и интеллектуальной собственности. 

Ключевые слова: страхование, интеллектуальная собственность, 

имущественные права интеллектуальной собственности, незыблемость права 

интеллектуальной собственности, правила добровольного страхования 

интеллектуальной собственности.  

  

SUMMARY 

 

Pichko R.S. Insurance as a mechanism to safeguard, enforcement and protection 

of intellectual property rights. – Manuscript.  

The dissertation of Candidate of legal science degree by specialty 12.00.03 “Civil Law 

and Civil process; Family Law; International Private Law». Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the research and justification the insurance theoretical 

foundations of insurance using as mechanism to safeguard, enforcement and protection of 

intellectual property rights. 

The beginning and development of insurance from ancient times to today are 

investigated in detail by author. The insurance role in the society development as a special 

mechanism is shown, that allows to transfer the consequences of the alleged occurred risk 

to some person other and activities more freely for insured person. 

In the dissertation is given a general theoretical characteristic of insurance interest, 

insurance risk, object and subject of insurance, protection and defense of rights, inviolability 

of intellectual property rights, exclusive right, security function of insurance, voluntary 

insurance of intellectual property rights. 

The essence analysis of the insurance legal relationship, security insurance function in 

intellectual property rights of voluntary insurance implementing are investigated in detail.  

The nature of the insurance contract as a formalization of the insurance legal 

relationship is investigated .The considerable attention is devoted to effects of insurance on 

the protection and enforcement of intellectual property rights. It is considered to effects of 

insurance on strengthening the protection of intellectual property rights.  

Based on the universal function in the safeguard of the subjective rights and interests, 

the maintaining of possessions and the indemnity, the insurance may be the side event for 

safeguard of inviolability of intellectual property rights principle.  

The author substantiated that intellectual property insurance is a separate type of 

voluntary insurance. A special feature of this type of insurance are the insured interest of the 

insured, the subject, object and complexity of insurance. Intellectual property insurance 

ensures that non-legal owners of intellectual property rights comply with the obligation to 

respect the absolute intellectual property rights of the subject's intellectual property rights. 

This guarantees to the subject of intellectual property right both the provision of financing 
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to protect the violated right, and full or partial compensation for the damage caused by 

violations of its rights. 

The thesis researches is assumed that the insurance interest of the subject of intellectual 

property right acts as an object of intellectual property insurance. Thus, the subject of 

insurance is the object of intellectual property rights, subject's non-property and property 

rights, as well as liability to other persons for violation of their intellectual property rights. 

The author has formulated that intellectual property right insurance is a supplementary 

source of preservation and protection of the interests of the insured, an intellectual property 

subject or a third person in whom interest the insured acts. The insurance itself is an 

additional factor in ensuring protection, as well as an additional source of funding for the 

measures used to protect the violated right and guarantees the restoration of the property 

status of the subject of intellectual property rights. The proposals for improving the 

legislation currently in force in the field of insurance and intellectual property are made. 

Author's Model List of substance of voluntary intellectual property insurance Rules is 

suggested. 

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

of intellectual property rights, voluntary intellectual property insurance Rules. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


