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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світовий економічний ріст на три чверті

обумовлений науково�технічним прогресом. У країнах

з розвиненим ринком (США, Японія, країни ЄС) сфера

інтелектуальної власності розглядається як основний
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THE THEORETICAL BASIS OF THE INTELLECTUAL PROPERTY INSURANCE

У статті аналізуються теоретичні основи страхування інтелектуальної власності. Розглядаєть�

ся сутність поняття "інтелектуальна власність". Дається узагальнене трактування та перелік

об'єктів інтелектуальної власності. Визначається необхідність захисту інтелектуальної влас�

ності. Характеризується сутність та особливості ринку інтелектуальної власності. Обгрунто�

вується висока волатильність ринку інтелектуальної власності. Обгрунтовується сутність та

специфіка страхування інтелектуальної власності як найбільш ефективного інструменту для

управління ризиками, які супроводжують діяльність на ринку інтелектуальної власності. Ви�

значено об'єкти страхування інтелектуальної власності на сучасному ринку інтелектуальної

власності. В статті обгрунтовуються проблеми та необхідність оцінки об'єктів інтелектуальної

власності для можливості їх страхування.

The theoretical basis of intellectual property insurance are analyzed in the article. The essence of

the concept of "intellectual property" is given. The generalized interpretation and the objects list of

intellectual property are described. The need to protect intellectual property is determined. The

nature and features of the intellectual property market are characterized. High market volatility of

intellectual property is grounded. It is grounded nature and specificity of insurance intellectual

property as the most effective tool for managing risks that accompany the activities on the intellectual

property. The insurance cover of intellectual property in today's market of intellectual property is

determined. The article justified the problem and the need to assess the intellectual property for the

possibility of their insurance.
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потенціал економічного розвитку. Інтелектуальна

власність забезпечує пріоритети в науці, технологіях,

економіці і в значній мірі визначає місце країни в міжна�

родному поділі праці. Сучасний бізнес формується на

трьох складових: матеріальний капітал, фінансовий ка�



Інвестиції: практика та досвід № 16/20166

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

пітал, інтелектуальний капітал. У різних країнах частка

цих складових неоднакова, проте в провідних країнах

світу середня вага інтелектуального капіталу в структурі

бізнесу сьогодні становить від 65 % до 90 %. Іннова�

ційний бізнес завжди формується на основі інтелектуаль�

ного капіталу, який може бути представлений у вигляді

людського капіталу (знання, досвід, навички, кваліфі�

кація і здібності), а також прав на відчужені від людини

результати творчості — інтелектуальна власність (ІВ)

[1].

Щорічно зростають обсяги міжнародної торгівлі

об'єктами інтелектуальної власності. При цьому суб'єкти

господарювання та держава зазнають значних збитків

від незаконного використання належної їм ІВ. Постає

нагальна необхідність захисту ІВ, адже нелегальне її ви�

користання призводить до втрати очікуваного прибут�

ку власників ІВ. Одним із механізмів належного захисту

ІВ і є її страхування.

Проблеми, що виникають у зв'язку зі страхуванням

інтелектуальної власності, висвітлюються правознавця�

ми і фахівцями страхової справи. Однак, позначаючи

проблеми страхування інтелектуальної власності, ніхто

з них не пропонує шляхи щодо їх вирішення.

Разом з тим, постає необхідність вирішення існу�

ючих проблем страхування інтелектуальної влас�

ності, вироблення єдиних підходів та можливостей

технічного регулювання ринку інтелектуальної влас�

ності, формування ринку послуг страхування інте�

лектуальної власності. Потреба у створенні ринку

послуг страхування інтелектуальної власності обу�

мовлена економічними, правовими та соціальними

факторами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні аспекти щодо визначення поняття "інте�

лектуальна власність" відображені в роботах таких вче�

них, як: Базилевич В.Д., Каніщенко Л.О., Рибалкін В.О.,

Ул'янов Р.В., Чухно А.А.

Питанням дослідження механізмів комерціалізації

інтелектуальної власності присвячено наукові праці на�

ступних вчених�економістів: Г.О. Андрощук, О.Б. Бутнік�

Сіверський, К.А. Весельська, К.І. Дмитрів, Н.О. Крикун,

С.М. Махнуша, Н.М. Мироненко, О.П. Орлюк, А.Ю. Ри�

куніч, В.Б. Струтинський, Н.О. Шпак, О.С. Харченко

та ін. Проте більшої уваги потребують питання захи�

сту ІВ, а саме особливостей страхування інтелекту�

альної власності як товару в сучасних умовах роз�

витку економіки України. Оскільки страхування інте�

лектуальної власності є новим видом на вітчизняно�

му ринку страхування, то це питання недостатньо

досліджене та потребує змістовного аналізу можли�

востей впровадження цього виду страхування в ши�

рокий вжиток.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення поняття інтелектуаль�

ної власності, виявлення особливостей інтелектуально�

го продукту як складового страхування інтелектуальної

власності, що забезпечить економічне зростання не

тільки окремому господарюючому суб'єкту, але й Укра�

їні у цілому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Страхування інтелектуальної власності досить но�

вий для нашого страхового бізнесу вид страхування, де

в більшій мірі застосовується страхування майна, ри�

зиків втрати майна, відповідальності за заподіяння шко�

ди, але не інтелектуальної власності.

Останнім часом інтелектуальній власності при�

діляється все більша увага, зокрема через швидке зро�

стання технічного прогресу, а також через його перева�

ги. З іншого боку, кожне технологічне відкриття зосе�

реджує в собі нові складності в контексті прав інтелек�

туальної власності: прикладом цього є простота, з якою

сьогодні скануються і розмножуються документи або

копіюються на домашньому комп'ютері музичні ком�

пакт�диски.

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття
"інтелектуальна власність"

Джерело: складено автором на основі [4; 6; 7; 8; 9; 10].
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Інтелектуальна власність у всьому світі стала

об'єктом посиленого захисту, бо в основі майже всіх

суспільних перетворень лежить творчий потенціал

цього суспільства, його інтелектуальний капітал. У

державах створюються спеціальні системи і механіз�

ми державного захисту об'єктів інтелектуальної влас�

ності. Одним із важливих інструментів такого захис�

ту є законодавче врегулювання прав інтелектуальної

власності.

У сучасному світі, де на перший план виходять тех�

нології та економічні знання, правова охорона та оцін�

ка питань інтелектуальної власності стають все більш

актуальними.

Сьогодні інтелектуальна власність є одним з неви�

користаних ресурсів підприємств. Залучення інтелек�

туальної власності в господарський оборот може нада�

ти новий імпульс розвитку підприємства.

XXI століття, в яке не так давно увійшло людство,

поклало початок нової ери — ери високих технологій,

глобальної інформації і динамічного економічного

зростання. Тож не дивно, що людське суспільство

через розвиток в прийдешньому столітті головну роль

відводить інтелектуальному продукту, який є основою

економіко�правової категорії "інтелектуальної влас�

ності".

Інтелектуальний капітал є найважливішим активом

багатьох компаній найбільших і найпотужніших в світі;

він служить основою для домінування на ринку і за�

безпечення безперервної прибутковості провідних

корпорацій. Він часто грає ключову роль в області

злиттів і поглинань і обізнані компаній у цій сфері, все

частіше використовують ліцензійні можливості для пе�

реміщення цих активів в юрисдикції з низькими подат�

ками.

Трактування терміну "інтелектуальна власність" у су�

часній економічній літературі характеризується співісну�

ванням, конкуренцією та поєднанням різних теоретико�

методологічних підходів, сформованих представника�

ми провідних наукових шкіл та напрямів економічних

досліджень (табл. 1).

Резюмуючи всі підходи до визначення інтелекту�

альної власності, можна стверджувати, що інтелекту�

альна власність є сукупністю відносин володіння, ко�

ристування і розпорядження результатами інтелекту�

альної діяльності людини в області науки, техніки, літе�

ратури і художньої діяльності. Вивчення сутності інте�

лектуальної власності стає очевидним, що її інтерпре�

тація можлива лише в тісному зв'язку з такими катего�

ріями, як знання, творча, розумова, інтелектуальна

діяльність (робота), науково�технічна діяльність. Інте�

лектуальний капітал, інтелектуальний продукт, а також

інші концепції, тісно пов'язані з ним. Слід зазначити,

що властивість інтелектуальної власності постійно

змінює час, вона розвиває і вдосконалює процес на�

уки і техніки, адаптується до розвитку світу, що знач�

но ускладнює процес навчання. Беручи до уваги все

вищесказане, ми вважаємо, що економічні умови інте�

лектуальної власності можуть бути інтерпретовані як

сукупність інтелектуальної діяльності людини, які

здатні приносити економічні вигоди, а також для ви�

користання там, де є відносини власності і розпоряд�

ження.

Серед дослідників тривалий час ведуться наукові

дискусії щодо віднесення до складу об'єктів інтелек�

туальної власності різних результатів інтелектуальної

діяльності, а також з приводу поділу їх на групи за

різними критеріями. На сучасному етапі розвитку про�

дуктивних сил і в умовах формування постіндустрі�

ального суспільства інтелектуальна діяльність є не

лише сферою реалізації людського потенціалу, а й ос�

новоположним джерелом соціально�економічного

прогресу нації. Об'єкти інтелектуальної власності ви�

користовуються у різних сферах господарської діяль�

ності, забезпечують виробництво інноваційної про�

дукції, сприяють розвитку сфери послуг та підвищен�

ню рентабельності підприємницької діяльності. Ви�

никнення, розвиток, ускладнення та урізноманітнен�

ня інтелектуальної діяльності відбувалося разом із

еволюцією людської цивілізації. В останні десяти�

річчя за умов становлення постіндустріального сусп�

ільства відносини інтелектуальної власності перетво�

рилися на важливу складову соціально�економічно�

го базису суспільства, а об'єкти інтелектуальної влас�

ності отримали статус визначального фактору сусп�

ільного виробництва [3].

Інтелектуальна власність як результат суспільних

відносин, що складаються між суб'єктами господарю�

вання на присвоєння результатів інтелектуальної діяль�

ності, формують основу сучасної постіндустріальної

економічної системи. У цьому випадку основна частина

відносин інтелектуальної власності, пов'язані зі створен�

ням і використанням інтелектуальних продуктів таких,

як конкретні об'єкти товарно�грошових відносин. Таким

чином, ринок інтелектуальної власності нерозривно

пов'язаний з формуванням і розвитком інститутів інте�

лектуальної власності.

Сучасний ринок інтелектуальної власності являє

собою систему економічних відносин з купівлі�про�

дажу об'єктів інтелектуальної власності, яка харак�

теризується цілою низкою специфічних особливос�

тей. По�перше, ринок інтелектуальної власності

створений не для того, щоб купувати і продавати про�

дукти самі по собі, що є інтелектуальною власністю,

а для купівлі�продажу прав на них. У той же час, пра�

во власності на результати інтелектуальної діяль�

ності не припиняється після їх передачі в інші руки,

що потенційно може призвести до одночасного ви�

користання інтелектуального продукту багатьма ко�

ристувачами.

По�друге, ринок інтелектуальної власності вимагає

ефективної системи специфікації і захисту цих прав. Пе�

редача прав інтелектуальної власності — це складний

процес, пов'язаний з формуванням довгострокових еко�

номічних відносин щодо використання інтелектуально�

го багатства. Це пов'язано з необхідністю чітко ви�

значити форми і методи спільного захисту економічних

інтересів підрядників, страхування їх ризиків і гарантій.

По�третє, ринок інтелектуальної власності характе�

ризується отриманням продавцем надприбутків в корот�

костроковій перспективі. Монополія викликана струк�

турою виняткових прав є продуктом на ринку інтелек�

туальної власності.

По�четверте, сучасний ринок інтелектуальної влас�

ності є спірним у зв'язку з відчутним впливом нових за�
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собів комунікації, він створює структурний поділ на

формальні і неформальні ринки, які тісно пов'язані між

собою.

Ці особливості ринку інтелектуальної власності ви�

кликають високу волатильність ринку, значна кількість

порушень прав інтелектуальної власності та суб'єктів ви�

сокого рівня ризиків, пов'язаних з інвестиціями в інте�

лектуальній діяльності. У цих умовах, використання

ефективних механізмів управління ризиками ринку інте�

лектуальної власності є об'єктивною передумовою для

його подальшого розвитку.

На нашу думку, страхування інтелектуальної влас�

ності є найбільш ефективним інструментом для управ�

ління ризиками, які супроводжують діяльність на ринку

інтелектуальної власності.

Страхування інтелектуальної власності є комп�

лексом економічних відносин, які виникають з при�

воду захисту майнових інтересів суб'єктів інтелек�

туальної власності у разі виникнення передбачених

договором страхових подій. Серед передумов виник�

нення страхування інтелектуальної власності слід

виокремити: зростання кількості порушень прав інте�

лектуальної власності у світі; активізацію конку�

ренції на міжнародних ринках у зв'язку із глобалі�

зацією господарських зв'язків; специфічні характе�

ристики об'єктів інтелектуальної власності, які підви�

щують ризикованість їх господарського використан�

ня; виключний характер права інтелектуальної влас�

ності, який зумовлює його обмеженість у просторі,

завдяки чому права на подібні результати інтелек�

туальної діяльності в різних країнах можуть належа�

ти різним суб'єктам.

На сучасному ринку інтелектуальної власності об'єк�

тами страхування виступають такі випадки:

— порушення прав творця та власника об'єктів інте�

лектуальної власності;

— неотримання винагороди за використання об'єк�

тів інтелектуальної власності;

— недотримання угод про конфіденційність, ліцен�

зійних угод та угод купівлі�продажу об'єктів інтелекту�

альної власності;

— використання об'єктів інтелектуальної власності

в якості застави за кредитами.

Питання оцінки збитків, завданих інтелектуаль�

ному капіталу, страховики вирішують шляхом при�

рівнювання його до об'єкта комерційної діяльності.

Такій оцінці підлягають збитки від підприємницької

діяльності з використанням виключних прав на інте�

лектуальну власність, котрі її власник поніс би при

настанні страхового випадку. До складу цих збитків

включаються суми не отриманих по авторських пра�

вах платежів, збитки, викликані доходом, отриманим

від продажу "піратської" продукції, судові витрати

тощо. При цьому розмір страхової суми визначаєть�

ся на основі суми доходу від володіння інтелекту�

альним капіталом. При визначенні страхової премії

використовують підвищуючи та понижуючі коефіці�

єнти, які залежать від: технічного рівня продукції,

виробленої з використанням інтелектуальної влас�

ності; особливості виробництва (масове, серійне,

дрібносерійне, штучне); рівня складності виробниц�

тва ліцензійної продукції; даних про правову охоро�

ну інтелектуальної власності (країни патентування,

наявності ліцензій); патентної чистоти інтелектуаль�

ної власності, витрат на патентні дослідження; на�

явності юридичної служби в компанії; територіаль�

ного поширення підрозділів компанії (внутрішній,

зовнішній ринок); даних про потенційних клієнтів;

розміру компанії тощо. Важливо також мати інфор�

мацію про зафіксовані випадки незаконного копію�

вання продукції або використання технологій, про

здійснені ліцензійні виплати [5].

Отже, інтелектуальну власність з метою страхуван�

ня можливо оцінити, якщо вона є потенційним об'єктом

комерційної діяльності. Проте мають місце випадки,

коли інтелектуальний капітал ще не комерціалізований

та потребує страхового захисту. У вітчизняній практиці

страхування страховики уникають укладання договорів

страхування з приводу таких об'єктів, оскільки їх анде�

райтинг ускладнений. Практично відсутня співпраця з

патентними повіреними, котрі володіють методикою

оцінки вартості об'єктів інтелектуальної власності та

можуть надати практичну допомогу в оцінці ризику [5,

с. 97].

Специфіка страхування інтелектуальної власності

пов'язана зі значними організаційними, трансакційни�

ми, інфляційними, кредитними ризиками, що виникають

при здійсненні нововведень, придбанні патентних ліцен�

зій і зумовлені інноваційною природою інтелектуальної

власності. Водночас унікальність та неповторність ре�

зультатів інтелектуальної діяльності, нерозвиненість

ринку інтелектуальної власності, неналежне інформац�

ійне забезпечення зумовлюють значні труднощі і не да�

ють змоги уніфікувати процедури страхування та вста�

новити середній рівень ризику за ними [1, с. 76].

Підсумовуючи слід зазначити, що страхові послуги

відіграють на сучасному ринку інтелектуальної власності

важливу роль: сприяють розвитку ринку інтелектуаль�

ної власності за рахунок зниження трансакційних ви�

трат, зниження ризикованості та підвищення комерцій�

ної привабливості комерціалізації інтелектуальної влас�

ності; забезпечують покриття збитків страхувальника,

що виникли у результаті настання страхового випадку і

пов'язані з реалізацією відносин інтелектуальної влас�

ності. Завдяки цьому страхові послуги є об'єктивно не�

обхідною складовою сучасного ринку інтелектуальної

власності, що створює передумови для його подальшо�

го розвитку.

ВИСНОВКИ
Захист інтелектуальної власності сприяє викорис�

танню та подальшому розвитку місцевих винахідниць�

ких і творчих здібностей і досягнень, живить і зберігає

національний потенціал в області інтелектуальної діяль�

ності, в тому числі традиційних знань і фольклору, а та�

кож залучення інвестицій, стабілізації економічної си�

туації, як вітчизняні, так і зарубіжні інвестори можуть

бути впевнені в тому, що їх права на інтелектуальну

власність дотримуються. Крім того, інфраструктура

інтелектуальної власності дозволяє брати участь в

обміні комерційно цінної інформації на міжнародному

рівні, щоб дати швидкий і легкий доступ до нових тех�

нологій та інформації. Присутність у сучасних країнах

ІВ, міжнародно�визнаної системи захисту інтелектуаль�



9

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ної власності — необхідний елемент зрілої державності.

Створення умов для розвитку та захисту інтелектуаль�

ної власності має особливе значення для України —

країни з потужним науково�технічним і інтелектуальним

потенціалом.
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