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Анотація
У статті розглянуто актуальні питання взаємодії правоохоронних органів з підприємствами, 

установами та організаціями в охороні комерційної таємниці в Україні. Проаналізовано вітчизняне зако-
нодавство у сфері комерційної таємниці й з’ясовано, що однією з проблем охорони комерційної таємниці 
є відсутність дієвого правового механізму реалізації захисту комерційної таємниці суб’єктів господа-
рювання при передачі такої інформації державним органам. Ця проблема включає як законодавче ви-
значення режиму доступу, обігу і зберігання комерційної таємниці зазначеними органами, так і їхню 
відповідальність за розголошення або втрату їхніх носіїв. Запропоновано напрями вдосконалення законо-
давства України у сфері комерційної таємниці.

Ключові слова: інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця, охорона комерційної 
таємниці, право інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, конфіденційна інформація.

------------------------------

Аннотация
В статье рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия правоохранительных органов с 

предприятиями, учреждениями и организациями в области охраны коммерческой тайны в Украине. 
Проанализировано отечественное законодательство в сфере коммерческой тайны и выявлено, что од-
ной из проблем охраны коммерческой тайны является отсутствие действенного правового механизма 
реализации защиты коммерческой тайны субъектов хозяйствования при передаче такой информации 
государственным органам. Эта проблема включает как законодательное определение режима досту-
па, обращения и хранения коммерческой тайны указанными органами, так и их ответственность за 
разглашение или потерю их носителей. Предложены направления совершенствования законодатель-
ства Украины в сфере коммерческой тайны.

Ключевые слова: информация с ограниченным доступом, коммерческая тайна, охрана коммер-
ческой тайны, право интеллектуальной собственности, недобросовестная конкуренция, конфиден-
циальная информация.
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Вступ. Охорона та захист інформації з об-
меженим доступом, зокрема комерційної таємни-
ці, виступає одним із головних завдань дотриман-
ня інформаційної безпеки як важливої складової 
національної безпеки України. Тому органи дер-
жавної влади, правоохоронні органи зобов'язані 
охороняти від недобросовісного комерційного ви-
користання інформацію, яка є комерційною таєм-
ницею, створення якої потребує значних зусиль і 
яка надана їм з метою отримання встановленого 
законом дозволу на діяльність та в інших випад-
ках. 

Різним аспектам проблематики захисту ко-
мерційної таємниці приділяють увагу у своїх до-
слідженнях такі фахівці, як А. Марущак, Г. Нікі-
форов, С. Нікіфоров, В. Пашков. 

На думку В. Пашкова, для гарантування 
соціальної безпеки держава повинна постійно  
утримувати баланс між сферами публічного 
та приватного права [9, с. 86]. Захист 
інформації, що містить комерційну таємницю, 
від несанкціонованого використання має важ-
ливе правове значення: з моменту втрати 
конфіденційності майнові права особи на секрет 
виробництва припиняються.

А. Марущак рекомендує включати норму про 
нерозголошення комерційної таємниці у трудовий 
договір (контракт) як керівника підприємства, 
так й інших співробітників. Науковець зазначає, 
що зобов’язання про нерозголошення інформації 
може бути оформлено як записом безпосеред-
ньо у тексті трудового договору (контракту), так 
і у вигляді окремого документа, що є додатком до 
трудового договору (контракту) [7].

Актуальність вивчення тематики правово-
го захисту комерційної таємниці зростає у зв’яз-
ку з долученням України до загальноєвропей-
ського економічного простору, що висуває необ-
хідність виконання вимог Угоди про комерційне 
використання інтелектуальної власності (ТРІПС), 

зокрема, того, що стосується комерційної таємни-
ці [11].

Основною метою статті є визначення най-
більш актуальних проблем у взаємодії підприємців 
з правоохоронними органами з приводу захисту 
комерційної таємниці та висунення пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства України у цій 
сфері. В основу написання статті покладено ана-
ліз міжнародних нормативно-правових актів та 
законодавства України з питань комерційної та-
ємниці.

Виклад основного матеріалу. 
Визначення та передання комерційної та-

ємниці. Визначення комерційної таємниці містить-
ся у ст. 505 Цивільного кодексу України (далі ЦК 
України). Згідно з цим кодексом, комерційна та-
ємниця – це інформація, яка є секретною у тому 
розумінні, що вона в цілому чи у певній формі та 
сукупності її складових є невідомою та не є лег-
кодоступною для осіб, які зазвичай мають спра-
ву з видом інформації, до якого вона належить,  
у зв’язку з цим має комерційну цінність і була 
предметом адекватних існуючим обставинам за-
ходів щодо збереження її секретності, вжитих осо-
бою, яка законно контролює цю інформацію [12]. 
До комерційної таємниці віднесено відомості тех-
нічного, організаційного, комерційного, виробни-
чого та іншого характеру, за винятком тих, які, 
відповідно до закону, не можуть бути віднесені до 
комерційної таємниці.

Згідно з п. 3 ст. 25 Закону «Про Службу безпе-
ки України», Службі безпеки України, її органам та 
співробітникам для виконання покладених на них 
обов'язків надається право одержувати на письмо-
вий запит керівника відповідного органу Служби 
безпеки України дані та відомості від міністерств, 
державних комітетів, інших відомств, підпри-
ємств, установ, організацій, військових частин, 
громадян та їх об'єднань, необхідні для гаранту-
вання державної безпеки України, а також кори-
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стуватись з цією метою службовою документацією 
і звітністю [6]. Це положення викликає запитан-
ня: що слід розуміти під «даними та відомостями, 
необхідними для гарантування державної безпеки 
України»? Хто визначає необхідність у цих даних 
та відомостях? 

Питання комерційної інформації (і відпо-
відно таємниці) регулюються, зокрема, конку-
рентним законодавством. Так, у ст.1 Закону «Про 
захист економічної конкуренції» інформація ви-
значається як відомості у будь-якій формі й ви-
гляді та збережені на будь-яких носіях, у тому чис-
лі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, 
діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), 
фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, 
звукові записи, бази даних комп'ютерних систем 
або повне чи часткове відтворення їх елементів, 
а також пояснення осіб та будь-які інші публічно 
оголошені чи документовані відомості [2].

У проекті Закону України «Про охорону 
прав на комерційну таємницю» (запропонованому 
у 2008 р., але так і не ухваленому на момент на-
писання цієї статті) передбачались норми, які би 
регулювали належний захист прав інтелектуальної 
власності на комерційну таємницю [10]. Фактич-
но, на теперішній час українське законодавство 
надає власнику право самостійно визначити на-
лежну йому інформацію комерційною таємницею. 

Слід погодитися із ст. 20 цього законопро-
екту [10], відповідно до якої, передача державно-
му органу інформації, що становить комерційну 
таємницю, здійснюється лише за вмотивованою 
постановою посадової особи, визначеної законо-
давством, або за рішенням суду, в якому зазнача-
ється компетенція цього органу та посадової осо-
би, а також на основі якого конкретного закону 
вимагається інформація, її обсяг і цілі, для яких 
вона вимагається.

Повноваження правоохоронних та інших ор-
ганів на доступ до комерційної інформації. Право 
на доступ до інформації, зокрема, комерційної та-
ємниці суб'єктів господарювання, передбачено в 
численних нормативно-правових актах, зокрема, 
законах України «Про службу безпеки України», 
«Про Національну поліцію» (який замінив Закон 
України «Про міліцію»), «Про Антимонопольний ко-
мітет України», «Про аудиторську діяльність», «Про 
Національне антикорупційне бюро України» тощо. 

Хоча в деяких вищезазначених законах ок-
реслено зобов'язання осіб, які мають доступ до 
комерційної таємниці, не розголошувати її, однак 
не сформовано ані механізму реалізації цієї за-

конодавчої вимоги, ані визначено відповідально-
сті за порушення цього зобов'язання. Так, згідно  
зі ст. 11, п. 17 нечинного вже Закону України «Про 
міліцію», міліції для виконання покладених на неї 
обов'язків надавалося право: одержувати на пись-
мовий запит безперешкодно і безоплатно від під-
приємств, установ, організацій, незалежно від 
форм власності, та об'єднань громадян відомості (у 
тому числі й ті, що становлять комерційну та бан-
ківську таємницю), необхідні у справах про злочи-
ни, що перебувають у провадженні міліції [3]. На 
думку Г. Нікіфорова та С. Нікіфорова, висловлену 
2007 р., коли нормативно-правовий акт ще був 
чинним, ця норма була надто розмитою, адже не 
зрозуміло, що малось на увазі під органами міліції, 
більше того, ця стаття не визначала, які саме кате-
горії співробітників міліції мають право доступу до 
комерційної та банківської таємниці, що захища-
ється [8, с. 84]. 

У Законі України «Про Національну поліцію» 
(ухваленому 2015 р.) бачимо більш досконалі фор-
мулювання. У ст. 18, п. 5 до основних обов’язків 
поліцейського віднесено збереження інформа-
ції з обмеженим доступом, яка стала йому відома 
у зв’язку з виконанням службових обов’язків. У 
ст. 28, п. 2 визначено, що поліцейські несуть пер-
сональну відповідальність за протиправне викори-
стання інформаційних ресурсів: «дисциплінарну, 
адміністративну та кримінальну відповідальність 
за вчинені ними діяння, що призвели до порушень 
прав і свобод людини, пов’язаних з обробкою ін-
формації» [5].

Органам Антимонопольного комітету України 
(АМКУ) чинне законодавство надало широкі по-
вноваження практично необмеженого доступу до 
будь-якої інформації суб'єктів господарювання. 
Так, згідно із ст. 16 Закону «Про Антимонополь-
ний комітет України» державний уповноважений 
АМКУ має повноваження, зокрема, безперешкод-
но входити до приміщень підприємств, установ 
та організацій під час проведення перевірок та 
розслідувань за заявами і справами про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції 
за умови пред’явлення службового посвідчення 
і документів, що підтверджують проведення 
перевірки чи розслідування; при розгляді заяв і 
справ про порушення законодавства про захист 
економічної конкуренції, проведенні перевірки 
та в інших передбачених законом випадках ви-
магати від суб’єктів господарювання, об’єднань 
інформацію, в тому числі з обмеженим досту-
пом [1].
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Слід відзначити, що у Законі України «Про 
захист економічної конкуренції» [2] прямо не 
сформульовано обов'язок суб’єктів господарю-
вання подавати інформацію. Водночас непо-
дання інформації вважають правопорушенням. 
Згідно із ст. 50, ч. 13-15, порушеннями законо-
давства про захист економічної конкуренції є: не-
подання інформації АМКУ, його територіальному 
відділенню у встановлені органами АМКУ, головою 
його територіального відділення чи нормативно-
правовими актами строки;  подання інформації 
у неповному обсязі АМКУ, його територіальному 
відділенню у встановлені органами АМКУ, головою 
його територіального відділення чи нормативно-
правовими актами строки; подання недостовірної 
інформації АМКУ, його територіальному 
відділенню. 

Ще одним органом, який може мати доступ 
до комерційної таємниці, є Національне антико-
рупційне бюро України (далі НАБУ). Відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро України», його працівникам для 
виконання покладених на них обов’язків нада-
ється право на підставі рішення Директора НАБУ 
або його заступника, погодженого з прокурором, 
отримувати від банків, депозитарних, фінансо-
вих та інших установ, підприємств та організацій 
незалежно від форми власності інформацію про 
операції, рахунки, вклади, правочини фізичних 
та юридичних осіб, яка необхідна для виконання 
обов’язків НАБУ. Отримання від банків інформа-
ції, яка містить банківську таємницю, здійсню-
ється у порядку та обсязі, визначених Законом 
України «Про банки і банківську діяльність», а 
отримання від Центрального депозитарію цін-
них паперів Національного банку України та де-
позитарних установ інформації, що міститься у 
системі депозитарного обліку цінних паперів, – у 
порядку та обсязі, встановлених Законом Украї-
ни «Про депозитарну систему України». Потріб-
но відзначити, що суб’єкти, яким адресовано це 
рішення, зобов’язані невідкладно, але не пізніше 
ніж протягом трьох робочих днів, надати відпо-
відну інформацію. У разі неможливості її надан-
ня у зазначений строк з обґрунтованих причин за 
зверненням відповідного суб’єкта НАБУ може про-
довжити період надання інформації на строк не 
більше двох календарних днів [4].

Охорона комерційної таємниці. Ст. 507 ЦК 
України передбачає охорону комерційної таємниці 
органами державної влади. Згідно з ч. 1 цієї статті, 
органи державної влади зобов’язані охороняти 

від недобросовісного комерційного використан-
ня інформацію, яка є комерційною таємницею 
та створення якої потребує значних зусиль і яка 
надана їм з метою отримання встановленого за-
коном дозволу на діяльність, пов’язану з фарма-
цевтичними, сільськогосподарськими, хімічними 
продуктами, що містять нові хімічні сполуки. 
Ця інформація також охороняється органами 
державної влади від розголошення, крім випадків, 
коли розголошення необхідне для забезпечення 
захисту населення або не вжито заходів щодо її 
охорони від недобросовісного комерційного ви-
користання [12]. Для кваліфікації дії в якості 
недобросовісного комерційного використання 
згідно із ст. 507 ЦК України, спосіб одержання 
інформації є несуттєвим. Вона може бути отрима-
на від компетентного органа прямим або непря-
мим чином. Недобросовісність діяння виникає з 
того факту, що суб’єкт господарювання не одер-
жав дані іспитів або інші відомості самостійно і, 
таким чином, уник витрат, пов'язаних з їх одер-
жанням[12].

Як і у статті 39.3 Угоди ТРІПС [11], у ч. 1 
ст. 507 Цивільного Кодексу України [12] перед-
бачено два виключення, коли розголошення 
інформації не вважають незаконним. Як прави-
ло, ці виключення діють стосовно розголошен-
ня інформації державним органом. Перше ви-
ключення застосовується у тих випадках, коли 
розголошення необхідно для захисту населення, 
особливо для цілей охорони здоров’я. Друге ви-
ключення застосовують у тих випадках, коли вже 
було вжито заходів для забезпечення того, щоб 
інформація охоронялася від недобросовісного 
комерційного використання. Наприклад, якщо 
інформація, подана для одержання дозволу на 
діяльність, є об’єктом заявки на видачу патенту і 
ця заявка публікується під час процедури оформ-
лення патенту, жодного збитку в результаті роз-
голошення цієї інформації державним органом, 
компетентним давати дозвіл на діяльність, не 
завдається, якщо цій інформації надається, в 
якості об'єкту заявки, тимчасова правова охоро-
на до видачі патенту.

Згідно з ч. 2 ст. 507 Цивільного Кодексу 
України [12], органи державної влади зобов’язані 
охороняти комерційну таємницю також в інших 
випадках, передбачених законом. У цій статті 
розглянуто один спеціальний випадок охоро-
ни комерційної таємниці, а загальне правило 
посилається на «інші випадки, передбачені зако-
ном». 
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Оскільки низка законів, що передбачають 
повноваження окремих контрольно-наглядових та 
правоохоронних органів, не містить зобов’язань 
державних органів охороняти комерційну 
таємницю, у багатьох випадках ч. 2 ст. 507 ЦК не 
може бути застосована [12]. Наприклад, згідно із 
ст. 24 Закону України «Про Службу безпеки Укра-
їни», СБУ повинна сприяти підприємствам, уста-
новам, організаціям та підприємцям у збереженні 
комерційної таємниці, розголошення якої може 
завдати шкоди життєво важливим інтересам 
України [6]. Але, як засвідчує практика, не має ді-
євого механізму, яким саме чином СБУ повинна 
сприяти підприємцям у збереженні комерційної 
таємниці. Ще один приклад, пов’язний з регулю-
ванням діяльності АМКУ: обов’язки органів АМКУ 
щодо зберігання комерційної таємниці суб'єктів 
господарювання не передбачені у чинному зако-
нодавстві [1], що слід вважати одним з його істот-
них недоліків. НАБУ, яке теж має доступ до ко-
мерційної таємниці суб’єктів господарювання, за 
чинним законодавством [4], не несе відповідаль-
ності за витік комерційної таємниці, якщо збитки 
заподіяно з вини цього органу.

Практичні рекомендації. В Україні доціль-
но повернутися до питань унормування право-
відносин у сфері охорони комерційної таємниці.  
На нашу думку, вирішенням проблем, пов’язаних 
з комерційною таємницею суб’єктів господарю-
вання, повинно стати ухвалення Закону України 
«Про комерційну таємницю», в якому слід передба-
чити статтю про порядок розкриття комерційної 
таємниці правоохоронним та контролюючим ор-
ганам, у тому числі СБУ, НАБУ та іншими. 

Для унормування питань доступу до ко-
мерційної інформації та її збереження, на нашу 

думку, слід, насамперед, передбачити в Законі 
України «Про захист економічної конкуренції» [2] 
додаткові норми, що визначють право доступу 
працівників органів АМКУ до інформації суб’єк-
тів господарювання, відповідний йому обов'язок 
суб’єктів господарювання, обов’язок цих органів 
щодо дотримання комерційної таємниці і відпо-
відальність органів АМКУ за невиконання цього 
обов’язку. Схожі норми та адекватні механізми 
їх реалізації має бути передбачено в тих норма-
тивно-правовоих актах, які регулюють взаємодію 
правоохоронних органів з підприємствами, уста-
новами та організаціями в охороні комерційної 
таємниці. Доцільним видається впровадження 
норми щодо відшкодування збитків у повному об-
сязі підприємству, установі чи організації, якщо 
витік комерційної таємниці відбувся з вини цих 
органів.

Висновки. В Україні відсутній дієвий, узго-
джений механізм обміну інформацією економіч-
ного, комерційного та іншого характеру, не вста-
новлені вимоги до запитів інформації, наявні роз-
біжності норм у частині термінів їхнього виконан-
ня. При цьому, з огляду на фактично необмежену 
кількість суб’єктів користування конфіденційною 
інформацією, не можна гарантувати зберігання 
комерційної таємниці. Залишається актуальною 
потреба в ухваленні спеціального закону, який би 
регулював питання, пов’язані з комерційною та-
ємницею, та внесення відповідних змін у чинне 
законодавства в частині повноважень правоохо-
ронних органів щодо збереження комерційної та-
ємниці.
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