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подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне

Актуальність теми дисертаційної роботи. Реалізація інноваційної 

моделі розвитку України передбачає створення сучасної системи 

нормативного регулювання відносин у сфері охорони результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності, яка б забезпечувала надійний захист прав 

суб’єктів творчості (авторів, виконавців, винахідників), гарантувала їх 

визнання та охорону від можливих правопорушень.

З цією метою важливим є формування базової моделі розвитку 

інтелектуальної власності, яка Грунтуючись на досвіді провідних зарубіжних 

держав забезпечувала б створення цілісної системи охорони результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності, створювала умови для економічного

право; міжнародне приватне право
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зростання держави, впровадження та активного застосування інноваційних 

технологій.

Перші кроки у формуванні правоохоронного механізму у галузі 

використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності були визначені 

прийнятим Цивільним кодексом України (надалі -  ЦК України), який не лише 

значно розширив сферу права інтелектуальної власності, але і суттєво збагатив 

її змістовне наповнення. У ЦК України відносини у сфері інтелектуальної 

власності вперше були зафіксовані в окремій структурній частині (книзі 4 

«Право інтелектуальної власності»), що свідчить про їх важливість для 

приватного права. Подальше удосконалення нормативного регулювання 

відносин у галузі охорони результатів творчої діяльності передбачає 

деталізацію положень ЦК України на рівні законів, підзаконних правових 

актів, створення надійних механізмів реалізації і захисту прав їх суб’єктів. 

Необхідним є також приведення існуючого нормативного матеріалу у 

відповідність до концепції і загальних підходів, визначених ЦК України з 

врахуванням положень Угоди про асоціацію, вимог міжнародних стандартів 

охорони інтелектуальної власності.

ЦК України, так само як і спеціальний закон у цій сфері -  Закон України 

«Про страхування» - безпосередньо не виділяє такий вид страхування як 

страхування інтелектуальної власності. У ЦК України лише закріплено норму 

ч. З ст. 424, згідно якої майнові права інтелектуальної власності можуть 

відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, 

предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися 

в інших цивільних відносинах. Прикладом таких інших зобов'язань і є 

відносини страхування у сфері інтелектуальної власності.

Страхування ризиків та відповідальності перед третіми особами суб’єктів 

прав інтелектуальної власності може розглядатися як один з елементів 

комерціалізації інтелектуальної власності, що забезпечує ефективне 

здійснення і розвиток підприємницькою діяльності. Заохочення розвитку
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підприємництва через охорону і захист прав інтелектуальної власності може 

здійснюватися на різних рівнях. Крім державної реєстрації прав 

інтелектуальної власності та отримання охоронних документів у 

встановленому законом порядку, страхування від порушень прав

інтелектуальної власності може стати додатковим засобом на шляху 

підтримки розвитку підприємництва в Україні. Запровадження страхування в 

Україні є доречним і в розумінні того, що страхування у цій сфері є світовою 

тенденцією. Адже досить давно та успішно воно впроваджено на страхових 

ринках США, Великої Британії та Канади. Менш активно розвивається в 

Європейському Союзі, однак із введенням системи «єдиного патенту» 

очікується збільшення популярності. У Китаї та Японії Патентні відомства 

надають допомогу для отримання такого страхового полісу. Страховики в 

різних країнах світу, які надають послугу зі страхування від порушень 

майнових прав: ADF Insurance Brokers Ltd, The Judge, La Playa, Alianz, Lloyd s, 

Miller Insurance Services, Opus Underwriting, Thomas Miller and Lloyds.

Натомість в Україні на сьогоднішній день на ринку страхових послуг 

відсутні пропозиції страхових продуктів, які покривають збитки, пов’язані із 

порушенням прав інтелектуальної власності. Така ситуація обумовлена 

декількома чинниками: низький рівень правосвідомості щодо інтелектуальної 

власності у населення у цілому; тенденція до зменшення кількості страхових 

компаній в останні роки; недовіра населення до страхового ринку через 

ризики невиплати страхового відшкодування тощо.

У Національної Стратегії інтелектуальної власності, проект якої 

обнародувано для громадського обговорення на інформаційних ресурсах 

Міністерства економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства 

України та Національного офісу інтелектуальної власності наголошується, що 

про необхідність запровадження в Україні на ринку страхових послуг 

страхових продуктів, які покривають збитки, пов’язані із порушенням прав 

інтелектуальної власності; підвищення довіри до страхового ринку щодо

з
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виплати страхового відшкодування в цілому та в частині запровадження 

страхування ІВ зокрема. Реалізація цієї стратегічної цілі передбачає 

запровадження у перспективі добровільного страхування у сфері 

інтелектуальної власності з охопленням залежно від страхового продукту 

наступними видами страхування: (і) страхування відповідальності порушення 

майнових прав інтелектуальної власності перед третіми особами; (іі) 

страхування фінансових ризиків порушення договірних зобов’язань щодо 

майнових прав інтелектуальної власності; (ііі) страхування судових витрат у 

спорах, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності.

Зазначене демонструє актуальність обраної теми дослідження та її 

практичне значення, наявність питань, що потребують вирішення на 

законодавчому рівні, тлумачення на рівні правової доктрини.

За предметом дослідження обрана тематика повною мірою відповідає 

проблематиці дисертаційних досліджень зі спеціальності 12.00.03 -  цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Науково-теоретичну базу дисертаційного дослідження Р.С.Пічка склали 

праці відомих українських і зарубіжних вчених-цивілістів минулого і 

сучасності, правознавців, спеціалістів у сфері цивільного права та права 

інтелектуальної власності. Досліджувані в дисертації проблеми в комплексі 

лише фрагментарно ставали об’єктом уваги як у вітчизняній науці цивільного 

права, як правило, у межах дослідження проблем страхування.

Теоретико-методологічною основою наукового дослідження для 

вирішення поставлених в ньому завдань стали наукові праці вітчизняних та 

зарубіжних правників, зокрема, К.П. Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича, 

О.О. Красавчикова, М.І. Брагінського, В.К. Райхера, В.І. Серебровського, 

О.С. Іоффе, К.О. Граве, Л.А. Лунця, І.Б. Новицького, В.І. Синайського, В.А. 

Ойгензихта, В.П. Крюкова, В.Ю. Абрамова, О.І. Худякова, О.О. Циганова, 

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

Кохановської, В.Д. Базилевича, О.А. Підопригори, В.А. Дозорцева, О.Д.
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Святоцького, О.А. Беляневич, В.І. Борисової, Є.О. Суханова, І.В. Спасибо- 

Фатєєвої, Є.О. Харитонова.

В процесі дослідження окремих особливостей забезпечення зобов’язань, 

здійснення правової охорони і захисту прав у сфері інтелектуальної власності 

використовувались також наукові праці науковців -  дослідників проблематики 

інтелектуальної власності. Разом з тим, незважаючи на достатню кількість 

наукових досліджень у зазначеній сфері стосовно окремих аспектів правової 

охорони інтелектуальної власності, проблематика страхування належного 

висвітлення не набула, що також зумовило актуальність тематики 

дисертаційного дослідження.

Більшість цих робіт, а також публікації у періодичних виданнях 

достатньо повно досліджені автором на сторінках дисертації, або так чи 

інакше згадувалися в роботі, проаналізовані і зазначені в списку літератури.

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” № ПІ-01-17 “Інноваційні технології управління логістичними 

системами” (№ держреєстрації 0116Ш05359).

5

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Оцінка новизни результатів наукового дослідження. Оцінюючи 

обґрунтованість наукових положень дисертації, слід наголосити на тому, що 

всі висновки, положення і пропозиції автора є новими, достовірними, належно 

обґрунтованими і логічно сформованими. Зміст і форму, в якій подано 

висновки, можна, в цілому, визнати вдалими.
Наукова новизна одержаних Р.С. Пічком результатів обумовлюється 

формулюванням авторської концепції дослідження, у якому страхування 

запропоновано розглядати 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.

Наукова новизна визначається також сучасною постановкою проблеми, 

поглибленим дослідженням нових ідей, зарубіжних тенденцій і наявної нині 

практики в аспекті теми дисертації.

Крім того, в роботі дістали подальший розвиток раніше проаналізовані 

положення щодо цивільно-правового регулювання відносин страхування у 

сфері інтелектуальної власності, а також сформульовані нові наукові 

положення і висновки, які запропоновані автором особисто і винесені на 

захист.

Серед них найбільш вагомими слід визнати належно обґрунтовані, 

аргументовані і висловлені позиції щодо визначення категорії «страховий 

інтерес» через призму предмету страхування, що надало можливість 

дисертанту сформувати визначення страхового інтересу в сфері 

інтелектуальної власності як специфічного виду цивільного інтересу, що 

зумовлює потребу правоволодільця у посилені охорони належного йому 

об’єкта інтелектуальної власності, пов’язаних з ним прав та 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

б
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спрямовується на задоволення такої потреби шляхом укладання договору 

страхування (с. 14-15 дисертації).
Заслуговує на підтримку визначення у роботі (с. 15, 214 дисертації) 

поняття «страхування інтелектуальної власності» як окремого виду 

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... 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.

Окремої уваги заслуговує визначена автором позиція щодо 

характеристики значення страхування права інтелектуальної власності, яке є 

додатковим джерелом охорони та захисту інтересів страхувальника -  суб’єкта 

інтелектуальної власності або третьої особи, в інтересах якої діє 

страхувальник, оскільки виступає додатковим фактором забезпечення 

охорони, а також додатковим джерелом фінансування заходів захисту 

порушеного права і гарантує відновлення майнового стану власника права 

інтелектуальної власності (с. 214 дисертації).

Слід підтримати позицію автора щодо чіткого розмежування категорій 

«об’єкт страхування інтелектуальної власності» та «предмет страхування». Як 

слушно зазначено на с. 15 та 212 дисертації об’єктом страхування 

інтелектуальної власності виступає 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
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порушення належних їм прав інтелектуальної власності через дії або 

бездіяльність страхувальника або особи, в інтересах якої вчинено страхування;

Відтак, враховуючи специфіку предмету страхування в сфері 

інтелектуальної власності у дисертації (с. 216) запропоновано перелік ризиків 

від настання яких здійснюється страхування права інтелектуальної власності:

- ризики, пов’язані із невизнанням, оспорюванням чи порушенням 

третіми особами прав інтелектуальної власності в т.ч. ризики, пов’язані із 

витратами на 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’язанні із порушенням страхувальником прав 

інтелектуальної власності третіх осіб.

Р.С. Пічком також внесено ряд слушних пропозицій до законодавства на 

підставі зазначених положень. Зокрема, 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». Слід також підкреслити про 

підготовлені автором за результатом дослідження проблем страхування 

інтелектуальної власності положення локального нормативного акту «Правил 

страхування інтелектуальної власності» (Додаток А)

Дисертаційне дослідження містить також інші положення, які 

відповідають умовам новизни та мають важливе теоретичне й практичне 

значення. Положення новизни відповідають встановленим вимогам.

У положеннях, які виносяться на захист, і у висновках, а також на 

протязі усієї роботи дисертант аргументовано, послідовно і вдало відстоює 

положення про цивільно -  правове регулювання страхових відносин 

інтелектуальної власності. Наведені у дисертації положення, висновки і
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пропозиції можна визнати не лише належним чином обґрунтованими, але 

достовірними і новими чи такими, що мають необхідний рівень новизни.

Оцінка обґрунтованості наукових положень, висновків і пропозицій 

дисертації та їх достовірності.
Досягнення визначеної мети та завдань дисертаційного дослідження 

забезпечується системою методів наукового пізнання. Основні положення та 

структурні елементи дисертації відповідають об’єкту й предмету дослідження. 

Зміст дисертації, автореферату, наукових праць, опублікованих за темою 

дослідження підтверджують обґрунтованість наукових положень і висновків 

дисертації. У представленій роботі дисертанту вдалося розробити та 

сформулювати наукові положення, висновки та пропозиції, які відповідають 

критерію їх новизни, і, в сукупності, вирішують виявлену наукову проблему. 

Ґрунтовні висновки свідчать про аналіз достатньої кількості наукових джерел, 

серед яких міжнародні та регіональні документи, національне законодавство 

та судова практика, вітчизняна та зарубіжна правова доктрина. Достовірність 

наукових положень, висновків та рекомендацій обумовлюється вірно обраною 

методологією, ретельним аналізом вірно обраної літератури. Науковий апарат 

рецензованої дисертації та автореферату є достатньо високим, матеріал 

викладений чітко, доступно, юридично грамотно і послідовно.

Аналіз дисертації та автореферату дозволяє зробити висновки, що 

дисертантом здійснено критичний аналіз досягнень попередніх дослідників 

цієї та суміжних наукових проблем, вивчено міжнародних досвід 

використання страхування інтелектуальної власності, проаналізовано судову 

практику, що дозволило здійснити належну апробацію результатів 

дослідження, викласти матеріали дослідження у наукових публікаціях, 

підготувати положення щодо уточнення та удосконалення чинного 

законодавства України за темою дослідження.

Запропонована структура дисертації є обґрунтованою і логічно 

побудованою, складається зі вступу, трьох розділів, які охоплюють дев’ять
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підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 243 сторінки, з яких основний зміст -  221 сторінок.

Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження є логічним 

та послідовним, що дозволило всебічно висвітлити значне коло актуальних 

питань. Дисертаційне дослідження містить низку наукових положень, що 

мають важливе науково-теоретичне значення і практичну спрямованість.

Представлене дисертаційне дослідження свідчить про ґрунтовне та 

комплексне опрацювання джерельної бази, яка налічує включає 204 

найменування, що є достатнім для досягнення поставлених завдань наукового 

дослідження.

Отже, в цілому ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій сформульованих у дисертації є достатньо високим, пропозиції 

зроблені на належному науковому рівні. Дисертаційна робота виконана згідно 

встановлених вимог, завершується науковими висновками, пропозиціями 

щодо удосконалення чинного цивільного законодавства.

Практичне значення висновків та пропозицій, що сформульовані в 

дисертаційній роботі полягає в тому, що сформульовані в дисертації висновки 

та пропозиції можуть бути використані: у науково-дослідній роботі -  для 

проведення подальших наукових досліджень у сфері права інтелектуальної 

власності; у правотворчій діяльності -  для вдосконалення чинних та розробки 

нових нормативно-правових актів; у правозастосовній діяльності -  для 

забезпечення єдності розуміння та застосування правових норм; у навчальному 

прогресі -  у процесі викладання навчальних курсів «Право інтелектуальної 

власності», «Цивільне право», «Договори у сфері інтелектуальної власності», 

«Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності» та інших, 

підготовці навчально-методичного забезпечення цих курсів.

Основні положення дисертаційної роботи обговорювалися на засіданні 

вченої ради Придніпровського наукового центру НАН України і МОН 

України. Основні пропозиції і висновки дисертаційного дослідження

ю
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доповідалися і обговорювалися на міжнародних наукових і науково- 

практичних конференціях.

Повнота викладу результатів дисертаційного дослідження в 

опублікованих працях. Кількість публікацій, їх повнота, апробація 

результатів дисертації відповідають встановленим нормативним вимогам. 

Зокрема, основні положення та результати дисертаційного дослідження 

опубліковано 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.

Аналіз дискусійних положень та основні зауваження. Позитивно 

оцінюючи актуальність і високий науковий рівень проведеного дослідження, 

його обґрунтованість і достовірність, наукову новизну, теоретичну та 

практичну значимість його результатів для вирішення низки правових 

проблем у цивільному праві, звернемо увагу на дискусійні моменти і 

висловимо зауваження щодо окремих положень роботи:

1. Потребує додаткової аргументації позиція щодо характеристики 

страхувальника у правовідношенні страхування інтелектуальної власності (с. 

213 дисертації). Зокрема, як зазначає автор «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..., який реалізує свій страховий інтерес в 

забезпеченні охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності та 

власної відповідальності у цій сфері перед третіми особами...». Такий підхід 

видається досить звуженим, оскільки обмежує категорію «страхувальник» 

лише суб’єктами права інтелектуальної власності. За її межами залишається 

значне коло користувачів об’єктів права інтелектуальної власності, що у

ї ї
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процесі своєї щоденної діяльності використовують різні види результатів 

інтелектуальної, творчої діяльності (наприклад, організації телебачення та 

радіомовлення, заклади харчування тощо), які не є суб’єктами інтелектуальної 

власності, проте зацікавлені у страхуванні відповідальності від порушення 

майнових прав інтелектуальної власності.

Так само, не є суб’єктами прав інтелектуальної власності особи, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність (патентні повірені, адвокати, 

оцінщики) у сфері захисту інтелектуальної власності, проте також можуть 

страхувати ризики порушення майнових прав інтелектуальної власності.

2. У роботі дисертант пропонує доповнити законодавство нормою про те, 

що суд має право стягнути з порушника, компенсацію у розмірі від 3 до 500 

мінімальних заробітних плат, 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. 

Такий підхід заслуговує на увагу, оскільки компенсація як альтернативний 

спосіб захисту майнових прав інтелектуальної власності мала б мати 

універсальний для цієї сфери характер і застосовуватись для захисту прав на 

різні об’єкти інтелектуальної власності. Водночас, видається недостатньо 

аргументованим розмір такої компенсації, яку пропонує автор у діапазоні від З 

до 500 мін. заробітних плат. Відзначимо, що у попередній редакції ст. 52 

Закону «Про авторське право і суміжні права» розмір компенсації визначався у 

діапазоні від 10 до 50 тис. мін. заробітних плат. Наразі чинна редакція цієї 

статті передбачає положення, що розмір компенсації, що визначається судом як 

паушальна сума на базі таких елементів, як подвоєна, а у разі умисного 

порушення - як потроєна сума винагороди, які були б сплачені, якби порушник 

звернувся із заявою про надання дозволу на використання відповідного 

об’єкта.

3. Враховуючи обрану тематику дослідження, незважаючи на те, що зміст 

роботи пронизано авторськими положеннями щодо трактування страхування
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як додаткового забезпечувального засобу непорушності права інтелектуальної 

власності, все ж доцільно було б визначити категорію «механізм забезпечення 

охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності» та 

охарактеризувати роль страхування у цьому механізмі.

4. У тексті роботи наявні окремі незначні неточності та невдалі 

формулювання. У дисертації зустрічається формулювання «власник права 

інтелектуальної власності», що не зовсім вірно з огляду на положення ст. 419 

ЦК України про незалежність права власності та прав інтелектуальної 

власності. Зокрема, про це йде мова на с. 13 -  «...правові норми страхування, 

спрямовані на регулювання відносин між особою власником права 

інтелектуальної власності та суб’єктом страхової справи для забезпечення 

належних власнику прав...», с.93 -  «страхувальником права інтелектуальної 

власності є власник або суб’єкт права інтелектуальної власності...», с. 103 -  

«власник об’єкта права інтелектуальної власності будучи в статусі 

страхувальника не набуває унікальних прав та обов’язків...» тощо.
Висловлені зауваження спрямовані, переважно, на уточнення пропозицій 

автора і виявлення дискусійних питань, не торкаються концептуальних 

положень дисертації, а тому не впливають на її загальну позитивну оцінку.

Результати дисертації Р.С.Пічка мають як теоретичне, так і практичне 

значення, оскільки розвивають доктрину цивільного права, теорію права 

інтелектуальної власності і можуть бути використані у подальших 

теоретичних дослідженнях і практиці у проаналізованій сфері.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації, 

Зміст автореферату Р.С. Пічка відображає структуру, основні положення, 

пропозиції, висновки дисертації та відповідає вимогам встановленим 

Міністерством освіти і науки України. Автореферат не містить положень, що 

не увійшли до основного змісту дисертації.

Загальний висновок дисертаційного дослідження. Дисертація Пічка 

Романа Сергійовича є самостійним, завершеним науковим дослідженням, в
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якому самостійні, науково обґрунтовані результати, спрямовані на вирішення 

конкретного наукового завдання щодо дослідження страхування як механізму 

забезпечення охорони, реалізації та захисту прав інтелектуальної власності. 

Враховуючи наведене, можна стверджувати про достатній рівень науковості 

та обґрунтованості висловлених автором у дисертації наукових суджень, 

положень, висновків і рекомендацій. Основні положення дисертації, належним 

чином були відображені у наукових працях, їх кількість відповідає 

відповідним вимогам. Висновки дисертаційної роботи містять необхідні 

ознаки наукової новизни та є авторськими. Підготовлені дисертантом 

пропозиції можуть бути використані у законотворчій та правозастосовній 

практиці, науково-дослідній роботі та навчальному процесі.

Повнота викладу основних результатів дисертаційного дослідження 

Р.С.Пічка відповідає встановленим для такого виду робіт вимогам. 

Дисертаційне дослідження пройшло необхідну апробацію.

Дисертація оформлена відповідно до вимог, які ставляться до такого роду 

робіт МОН України, вирізняється грамотною юридичною мовою. Автор вміло 

використовує професійну лексику і термінологію, подає матеріал логічно і 

доступно для сприйняття.

Таким чином, дисертацію Пічка Романа Сергійовича «Страхування як 

механізм забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної 

власності» можна охарактеризувати як самостійну завершену кваліфіковану 

наукову працю, яка містить результати проведених автором ґрунтовних 

досліджень і є важливим внеском як у науку цивільного права загалом, так і у 

регулювання чинним законодавством України відносин у названій сфері.

Вищезазначене дає підстави для висновку, що дисертація відповідає 

вимогам, які ставляться до написання кандидатських дисертаційних робіт, 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.
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Пічко Роман Сергійович заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне 

право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, доцент, 
завідувач кафедри інтелектуальної власності 
юридичного факультету 

Київського національного університету
імені Тараса Шевченка А.О. Кодинець
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До спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.06 Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 60

ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертаційну роботу 
Пічка Романа Сергійовича

«Страхування як механізм забезпечення охорони, реалізації та захисту 
права інтелектуальної власності»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; 

сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дослідження. В Україні розвиток страхування 

інтелектуальної власності набуває особливої актуальності, оскільки може 
забезпечити зниження ризиковості та підвищення комерційної привабливості 

об’єктів права інтелектуальної власності, а також покриття збитків 

страхувальників, що виникли у результаті настання певних подій (страхових 

випадків), передбачених договором страхування та пов’язаних із реалізацією 

прав інтелектуальної власності. Зважаючи на це, страхові послуги стають 

об’єктивно необхідною складовою сучасного ринку інтелектуальної власності, 

що створює передумови для його подальшого розвитку.

Ризики, які характерні для сфери права інтелектуальної власності та 

обумовлюють необхідність страхування, можуть бути пов’язані з придбанням і 

охороною об’єктів права інтелектуальної власності, невидачею патенту, 

невиплатою винагороди за використання об’єктів права інтелектуальної 

власності, порушенням умов конфіденційності, умов ліцензійних договорів 

тощо. Потреба у страхових послугах у сфері інтелектуальної власності 

зумовлюється зростанням кількості ного використання результатів
ВХІЇ 

Від
0 . .

Відділ діловодства та архіву"“  
^ іонального університету 
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2

інтелектуальної діяльності, що тягнуть за собою порушення особистих 

немайнових і майнових прав відповідних суб’єктів, специфічними 
характеристиками об’єктів права інтелектуальної власності, які підвищують 

ризикованість їх використання, виключним характером права інтелектуальної 

власності тощо. Тому впровадження такого виду страхування на вітчизняний 

ринок страхових послуг є необхідним, що зумовить розвиток страхових 

правовідносин та зростання ролі договору страхування як їх регулятора.

На сьогоднішній день, чинниками, що стримують розвиток страхування 

інтелектуальної власності в Україні є підвищена ризиковість страхування 

об’єктів права інтелектуальної власності, пов’язана зі значними порушеннями у 

цій сфері, відсутність статистики страхових ризиків, пов’язаних з використанням 

об’єктів права інтелектуальної власності, а також відсутність чіткого 

врегулювання відносин з надання страхових послуг у зазначеній сфері на 

законодавчому рівні. Не зважаючи на це, як показує європейський досвід, 

розвиток страхування інтелектуальної власності та приведення його у 

відповідність до світових стандартів є важливим напрямом удосконалення 

системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Слід зазначити, що проблематика, до якої звернувся автор, не була 

предметом окремих наукових розвідок. У зв’язку в чим, дане дисертаційне 

дослідження має важливе теоретичне та практичне значення, відповідає 

потребам сьогодення і створює теоретичну базу для подальших наукових 

досліджень страхових правовідносин у сфері права інтелектуальної власності.

Наукова новизна одержаних результатів. Оцінюючи ключові здобутки 

дисертації, варто вказати на окремі результати, що мають наукову новизну.

По-перше, це визначення об’єкта та предмета страхування у сфері права 

інтелектуальної власності, з відповідним встановленням їх співвідношення та 

особливостей. Вважаємо за доречне погодитись з аргументацією автора, що 

об’єктом страхування у сфері права інтелектуальної власності виступає 

страховий інтерес правоволодільця, що зумовлює його потребу у посилені
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з
охорони належного йому об’єкту інтелектуальної власності, пов’язаних з ним 

прав, в отримані додаткових засобів для їх реалізації та захисту, а також у 

забезпеченні власної відповідальності перед третіми особами, і який реалізується 

через вольову, осмислену дію правоволодільця, що спрямовується на 

задоволення відповідної потреби шляхом укладання договору страхування 

(стор. 4 автореферату, стор. 87-88 дисертації).

По-друге, заслуговує на увагу авторський алгоритм реалізації 

забезпечувальної функції страхування у сфері права інтелектуальної власності 

через доведення правоволодільцем, при реалізації об’єкта права 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 

шкоду від завданого порушення права інтелектуальної власності (стор. 5, 12 

автореферату, стор. 147 дисертації).

По-третє, слушною видається з практичної точки зору, визначена Романом 

Сергійовичем, необхідність розроблення страховиками локального нормативного 

акту -  Правил страхування інтелектуальної власності як спеціальної правової 

форми закріплення умов здійснення відповідного виду страхування, який 

регулював би відносини між страховиком та страхувальником при страхуванні 

об’єктів права інтелектуальної власності, відносини страховика і третіх осіб, в 

інтересах і на користь яких здійснюється страхування у сфері права 

інтелектуальної власності, а також визначав би загальні умови і порядок 

здійснення страхування, був би обов’язковими для учасників страхового 

правовідношення і повністю корелював із укладеним сторонами договором 

страхування (стор. 5, 10 автореферату, стор. 16, 213 дисертації). Отож, наукова 

новизна корелює з напрямами необхідного нормопроектування, яке все ще не є в 

цьому напрямі результативним.
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Вважаємо, що елементи наукової новизни сформульовані коректно, їх 

кількість та кваліфікаційні ознаки відповідають нормативним вимогам.

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації та їх 

достовірність. Викладені в дисертації положення, рекомендації та наукові 

висновки, зроблені в результаті аналізу науково-теоретичних досліджень, 

узагальнення практики застосування цивільного законодавства за тематикою 

дослідження, є оригінальними, логічними та обґрунтованими.

Підхід автора до розкриття тематики відзначається спектральністю 

дослідження. Проблематика дисертаційної роботи сприяла окресленню обсягу 

мети, суті та поставлених завдань.

Дисертант визначив мету дослідження, яка полягає у розкритті правової 

сутності страхування як механізму забезпечення охорони, реалізації та захисту 

права інтелектуальної власності, та розробці пропозицій і рекомендацій щодо 

вдосконалення чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності. 

Відповідно до поставленої мети Роман Сергійович формулює цілий спектр таких 

основних завдань, як от: 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
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5

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; 

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.

Як видається, дисертанту в основному вдалося досягнути поставленої 

мети. Автор засвідчив належний рівень ознайомлення з цивілістичною 

доктриною, чинним законодавством та практикою його застосування, автором 

запропоновано власне бачення вирішення нормативних прогалин, які можуть 

бути використаними у процесі удосконалення цивільного законодавства, а також 

слугувати предметом подальших наукових розвідок. Позитивним видається 

аналіз національної судової практики (стор. 173 дисертації), практики 

Європейського суду з прав людини (стор. 159 дисертації) та практики Суду 

Європейського Союзу (стор. 169 дисертації), що слугує більшій

аргументованості теоретичних положень.

У процесі виконання дисертаційної роботи використано різноманітні 

методи наукового пізнання для аналізу проблем, що вивчались, та їх розв’язання. 

Проаналізовано міжнародні та європейські стандарти, досліджено національне 

законодавство та здійснено його критичну оцінку з відповідними пропозиціями 

щодо удосконалення.

Оцінка змісту та завершеності дисертації
Мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження зумовили його структуру. 

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатку.
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У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформулювано мету, яка 

конкретизується у завданнях, окреслено елементи наукової новизни, об’єкт і 

предмет дослідження, забезпечено належне методологічне підґрунтя дисертації.

У першому розділі дисертації «Загальна теоретико-правова 

характеристика страхування» визначено історико-правову ґенезу інституту 

страхування, джерела страхового права, розкрито сутність поняття страхового 

інтересу, а також значення страхового ризику при комерціалізації об’єктів права 

інтелектуальної власності як форми здійснення майнових прав інтелектуальної 

власності щодо певного об’єкту та введення такого об’єкту у цивільний обіг з 

метою отримання прибутку (стор. 73 дисертації). Крім того, автором визначено 

додаткові ознаки страхового ризику, які не передбачені у його законодавчому 

визначенні. Слушною видається позиція дисертанта щодо правової природи 

страхового ризику як негативного фактору виникнення страхування на відміну 

від позитивної причини виникнення страхування, якою є страховий інтерес 

особи щодо певної цінності (стор. 8 автореферату).

Звернуто увагу на те, що з урахуванням універсальної функції в 

забезпеченні суб’єктивних прав та інтересів, збереженні матеріальних благ та 

покритті шкоди, страхування виступає механізмом посилення охороноздатності, 

зменшення ризиковості реалізації та забезпечення захисту права інтелектуальної 

власності (стор. 75 дисертації).

У розділі другому дисертації «Страхування в системі цивільно- 

правового регулювання» дістали подальшого розвитку наукові підходи щодо 

необхідності чіткого розмежування в страховому правовідношенні об’єкту та 

предмету страхування з урахуванням відповідних прогалин чинного 

законодавства України. Автором вказується на те, що об’єктом страхування права 

інтелектуальної власності є страховий інтерес правоволодільця, а предметом 

страхування -  конкретний об’єкт права інтелектуальної власності, немайнові та 

майнові права, якими наділяється особа як суб’єкт права інтелектуальної 

власності та відповідальність правоволодільця перед третіми особами, які 

можуть зазнати збитків внаслідок дії або бездіяльності страхувальника або
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особи, в інтересах якої здійснюється страхування (стор. 4 автореферату, стор. 88 

дисертації).
Дисертантом визначено суб’єктний склад страхового правовідношення, 

розкрито його зміст через призму цивільного правовідношення та договору 

страхування як основної підстави виникнення зобов’язань між суб’єктами права 

та засобу формалізації страхового правовідношення, а також встановлено 

особливості перестрахувальних відносин, які, як слушно зазначає автор, не 

породжують нових страхових відносин, оскільки не замінюють первинного 

страховика як боржника у правовідношенні зі страхувальником, що виникло на 

підставі договору страхування (стор. 9 автореферату, стор. 120 дисертації).

Розділ третій «Концептуально-правові засади страхування у сфері 

інтелектуальної власності» присвячено механізму та особливостям 

застосування страхування для забезпечення охорони, реалізації та захисту права 

інтелектуальної власності. Можна підтримати авторську позицію щодо значення 

страхування у підсиленні охорони права інтелектуальної власності та висновок 

про те, що доведення суб’єктом права інтелектуальної власності до інших осіб 

інформації про страхування належного йому права буде здійснювати 

превентивно-виховний вплив на можливого порушника права, оскільки 

необхідність компенсувати шкоду від завданого порушення права інтелектуальної 

власності, буде виступати тим стримуючим фактором, який попередить 

можливий делікт в сфері інтелектуальної власності (стор. 14 автореферату).

Р. С. Пічко слушно вказує на необхідність розроблення страховиками 

локального нормативного акту -  Правил страхування інтелектуальної власності, 

які повинні детально окреслювати предмет страхування, страхові ризики, 

страхові виплати, порядок визначення страхової суми, визначення та порядок 

здійснення страхових виплат, розмір франшизи (стор. 10 автореферату).

Автором також визначено переваги впровадження добровільного 

страхування інтелектуальної власності у вітчизняний ринок надання страхових 

послун, серед яких: створення додаткової системи охорони, реалізації та захисту 

права інтелектуальної власності; підвищення інвестиційної привабливості
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об’єктів права інтелектуальної власності для їх залучення у цивільний обіг тощо 

(стор. 213 дисертації).
Завершується дослідження висновками, які випливають зі змісту роботи, є 

логічними, слугують відображенням основних результатів дисертаційної роботи.

Виходячи з аналізу основної частини рукопису, можемо дійти висновку, 

що мета дисертаційної роботи в процесі виконання дослідження була досягнута, 

а дисертація є завершеною науковою працею.

Значення одержаних результатів для науки й практики та 

рекомендації щодо їх можливого використання. Вважаємо, що результати 

дисертаційної роботи є теоретично та практично значимими. Вони можуть бути 

використані для продовження наукового пошуку щодо проблематики страхових 

відносин у сфері права інтелектуальної власності.
Корисним це дослідження є для навчального процесу студентів юридичних 

закладів вищої освіти. Окремі положення дисертації можуть бути використані 

при вивченні курсів «Цивільне право України», «Договірне право України», 

«Страхове право України», «Право інтелектуальної власності».

Заслуговують на увагу сформульовані дисертантом пропозиції щодо 

нормативного удосконалення цивільно-правового регулювання відносин із 

надання страхових послуг у сфері права інтелектуальної власності (с. 15 

автореферату, стор. 220-221 дисертації).

Наведене дає підстави для висновку, що теоретичні надбання Р. С. Пічка 

можуть бути втілені у практику з метою досягнення балансу науки та практики.

Повнота викладення наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертації в опублікованих працях„ Основні теоретичні положення, висновки та 

практичні рекомендації дисертаційного дослідження опубліковано у 4 статтях у 

наукових фахових виданнях України, 3 статтях у наукових періодичних виданнях 

іноземних країн, а також здійснено апробацію матеріалів на науково-практичних

заходах.
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Кількість публікацій, повнота висвітлення результатів і розкриття змісту 

дисертації відповідає вимогам ДАК України та Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567.

Спрямованість науково-практичних конференцій, де відбувалася апробація 

дисертаційного дослідження, характер статей автора, в яких відображено 

положення дисертаційної роботи і результати проведених досліджень, 

розкривають дослідницьке питання. Дисертація пройшла апробацію, є 

самостійною науковою працею, що має завершений характер, а висновки, до 

яких дійшов автор, містять елементи новизни.

Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації 

Ознайомлення з текстом автореферату дисертаційного дослідження дає підстави 

дійти висновку, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться Міністерством освіти і науки України. Зміст автореферату відображає 

основні положення, результати і висновки дисертаційної роботи Р. С. Пічка. Варто 

підкреслити, що зміст автореферату та основні положення дисертації є 

ідентичними.

Дискусійні положення і зауваження. Поряд з відміченими вище 

науковими здобутками дисертанта, у дисертаційному дослідженні окремі 

питання не знайшли належного обґрунтування чи залишилися поза увагою 

автора, з деякими дисертаційними положеннями не можна беззастережно 
погодитися. А саме:

1. У підрозділі 1.2 дисертаційного дослідження автором аналізується 

категорія інтересу як фундаментальна складова страхування і вказується на те, 

що страховий інтерес є специфічним видом цивільного інтересу, що окреслює 

потребу особи у посилені 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
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задоволення такої потреби шляхом укладання відповідного договору страхування 

(стор. 60 дисертації). Однак із наведеного визначення та змісту дисертації не 

зрозуміло, що дисертант вкладає у поняття цивільного інтересу, кому із учасників 

страхових правовідносин у сфері права інтелектуальної власності повинен 

належати страховий інтерес (лише страхувальнику, чи третім особам), які 

наслідки буде мати втрата страхового інтересу правоволодільця об’єкта права 

інтелектуальної власності в межах строку дії договору страхування. Крім того, 

варто було б визначити основні ознаки страхового інтересу у сфері права 

інтелектуальної власності, оскільки у роботі (стор. 57 дисертації) фактично 

дисертант лише зосереджує увагу на суб’єктивному характері страхового 

інтересу, залишаючи поза увагою його правомірність, майновий характер.

2. У підрозділі 2.1 роботи дисертантом зосереджено увагу на визначенні 

об’єкта та предмета страхування у сфері права інтелектуальної власності та їх 

співвідношення. Так, автором зазначається, що 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, а 

предметом страхового правовідношення -  право інтелектуальної власності на 

результат інтелектуальної творчої діяльності, який визначається відповідно до 

законодавства як об’єкт права інтелектуальної власності (стор. 122 дисертації). 

Однак у роботі дисертанту варто було б, з урахуванням існуючих суперечностей 

чинного законодавства України та неоднозначних наукових підходів, визначити 

поняття предмета та об’єкта саме договору страхування у сфері права 

інтелектуальної власності, яким і оформлюються страхові відносини щодо 

страхового захисту об’єктів права інтелектуальної власності, та їх 

співвідношення із предметом та об’єктом страхового правовідношення.

Крім того, у дисертації не відображено авторський підхід щодо визначення 

місця договірних зобов’язань зі страхування інтелектуальної власності у системі 

цивільно-правових зобов’язань, що надало б можливість встановити особливості
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предмета та об’єкта власне договору страхування у відповідній сфері 

правовідносин.
3. Спірним на наш погляд видається розгляд дисертантом страхування 

інтелектуальної власності як окремого виду страхування (стор. 187 дисертації), а 

не як окремої сфери страхування, за прикладом страхуванням у сфері 

туристичної діяльності, у сфері сорту тощо. Якщо ж страхування інтелектуальної 

власності розглядати як окремий вид страхування, то потрібно передусім 

встановити його співвідношення із іншими видами страхування, визначеними 

ст. 980 ЦК України, навівши його ознаки та специфічні особливості, які 

відрізняють страхування інтелектуальної власності як вид страхування від інших 

видів (особистого страхування, майнового страхування та страхування 

відповідалності). Наразі ж виникає сумнів щодо доречності внесення 

запропонованих дисертантом змін до ст. 980 ЦК України, що визначає види 

страхування, вказавши, 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) та 4) належністю, використанням та розпорядженням правами 

інтелектуальної власності (стор. 187, 221 дисертації). Тим більше, що сам 

дисертант у тексті дисертації вказує на комплексний характер страхових 

правовідносин у сфері права інтелектуальної власності, які включають 

страхування майна, фінансових ризиків та страхування цивільної

відповідальності перед третіми особами (стор. 15, 187 дисертації).

Крім цього, доречним було б в контексті необхідності визначення видів і 

підвидів договору страхування, які можуть укладатися у сфері права 

інтелектуальної власності із наведенням їх класифікації залежно від 

різноманітних класифікаційних критеріїв, висловити авторську думку щодо 

особистих немайнових прав інтелектуальної власності, які також, поряд із 

майновими, знаходяться під ризиком порушення, а тому становлять страховий
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інтерес відповідного суб’єкта права інтелектуальної власності та можуть 

виступати об’єктом страхування.
4. У підрозділі 1.3 дисертаційного дослідження визначено значення 

страхового ризику, як негативного фактору виникнення страхування, у процесі 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Дисертант, зокрема, 

додатково до закріплених в ст. 8 Закону України «Про страхування» виділяє такі 

ознаки ризику, як об’єктивність, заінтересованість та збитковість (стор. 70 

дисертації), наводить види ризиків у сфері права інтелектуальної власності, на 

випадок настання яких може здійснюватися страхування (стор. 76-77 дисертації). 

Однак, дисертантом не приділено уваги структурі страхового ризику, який 

відповідно до чинного законодавства України розглядається як подія, на випадок 

якої здійснюється страхування і яка характеризується ознаками ймовірності та 

випадковості настання, без вказівки на негативні наслідки такої події та 

необхідність наявності причинового зв’язку між подією та несприятливими 

наслідками.

Разом із тим, зроблені зауваження є, головним чином, предметом наукової 

дискусії і не впливають на загальну позитивну оцінку наукового дослідження 

Романа Сергійовича Пічка.

Загальний висновок. Дисертаційна робота на тему «Страхування як 

механізм забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної 

власності» виконана вперше і деталізує теоретичні положення, містить 

нормативні пропозиції і правореалізаційні поради щодо відносин страхування у 

сфері права інтелектуальної власності.

Дисертація є завершеною, самостійно підготовленою науковою працею, в 

якій отримані нові результати, що можуть вплинути на вирішення складних 

проблем, пов’язаних із застосуванням страхування у сфері права інтелектуальної 

власності.

Актуальність обраної тематики дисертаційного дослідження, ступінь 

обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, новизна та
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повнота викладу в опублікованих працях відповідають вимогам до 

кандидатських дисертацій.

Вважаємо, що дисертаційна робота на тему «Страхування як механізм 

забезпечення охорони, реалізації та захисту права інтелектуальної власності» 

виконана на належному науковому рівні, відповідає вимогам, що висуваються до 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, 

передбаченими п. 9, 11 та 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року 

№ 567, а її автор -  Пічко Роман Сергійович -  заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 — 

цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент

кандидат юридичних наук, доцент, 
старший науковий співробітник 
відділу проблем приватного права 
Науково-дослідного інституту 
приватного права і підприємництв, 
імені академіка Ф. Г. Бурчака 
Національної академії правових нау:

Помічник ДМрі. 
організаційно-каді ц /

Ш и й . ф .т (

Н„ В. Міловська

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імен! Тараса .Шевченка

ВХ:
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