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Постановка проблеми. Сучасний період розвитку суспільства 
та держави характеризується значним зростанням ролі інформації, 
інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, що призводить до 
активізації інформаційних відносин, які виникають в усіх сферах життє-
діяльності держави і суспільства в процесі здійснення певного виду 
інформаційної діяльності, а саме: створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охорона та захист різноманіт-
них відомостей. 

Інформація набуває важливого значення і в економічній сфері, 
зокрема в підприємницькій діяльності, виступаючи як самостійним 
об’єктом господарського обороту, так і важливою передумовою успіш-
ного ведення справ суб’єктами господарювання. 

Тому сьогодні особливо актуальним стає дослідження зако-
нодавчого врегулювання і забезпечення захисту прав власників так 
званих «інформаційних об’єктів», до числа яких належить інформація 
з обмеженим доступом. 
                                              
 *  Коренюк О., 2018 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам пра-
вового регулювання відносин щодо інформації з обмеженим доступом 
приділяли увагу такі дослідники: О. В. Адабаш, В. А. Ліпкан, В. Ю. Бас-
каков, О. В. Гладківська, І. М. Забара, О. О. Кулініч, А. С. Нерсесян, 
Г. О. Сляднєва, О. О. Федоренко, О. О. Шарабурина [1–9]. 

Незважаючи на те, що категорія «інформація з обмеженим дос-
тупом» стала предметом дослідження багатьох фахівців таких юридич-
них наук як теорія держави та права, інформаційне право, адміністра-
тивне право, кримінальне право, цивільне право тощо, малодослідженим 
залишається питання віднесення вказаного виду інформації до об’єктів 
господарських відносин. 

Метою статті є дослідження окремих відомостей з обмеженим 
доступом як об’єктів господарських правовідносин та особливостей 
їх правового регулювання. 

Матеріали та методи. Методологічну основу дослідження 
становили такі загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: 
діалектичний, системно-функціональний, порівняльно-логічний та ін. 
Інформаційну базу – чинне законодавство щодо інформації з обме-
женим доступом та праці вітчизняних науковців. 

Результати дослідження. Специфіка господарювання, що здій-
снюється в умовах ринкової економіки та існуючої конкуренції між 
суб’єктами господарювання, примушує серйозно ставитися не лише 
до правової, але й інформаційної безпеки господарської діяльності. 
В сучасних умовах здійснення підприємницької діяльності науково-
технічна, технологічна, економічна та інша актуальна інформація, що 
дозволяє отримати пріоритет на ринку товарів та послуг, є рушійною 
силою конкуренції, а в багатьох випадках – основною умовою 
економічного виживання суб’єкта господарювання [10, с. 1]. Задля за-
безпечення законних прав та інтересів суб’єктів господарювання чин-
ним законодавством України встановлено правові засади регулювання 
інформації, яку суб’єкти господарювання використовують у процесі 
господарської діяльності. 

Наразі суспільні відносини, об’єктом яких є інформація, регулю-
ються галузями публічного та приватного права. Такі відносини, в тому 
числі пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, є також пред-
метом господарсько-правового регулювання. Саме у правовідносинах 
найбільш рельєфно відображається специфіка методу правового регу-
лювання, що застосовується у господарському праві, який характери-
зується складним поєднанням способів впливу на поведінку учасників 
господарських відносин. Як слушно зазначається в літературі, характер-
ною рисою господарсько-правового методу є взаємний зв’язок свободи 
при здійсненні приватних інтересів із державним владним впливом 
там, де це диктується інтересами держави та суспільства [11, с. 20]. 

Дослідження порядку господарсько-правового регулювання 
інформації з обмеженим доступом необхідне, насамперед, для 
визначення оптимальних варіантів організаційно-правових засад такого 
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регулювання в цій галузі відносин, удосконалення методів, форм 
і засобів його здійснення. Неповне, і часто вибіркове, висвітлення 
в науковій літературі цієї проблематики зумовлює необхідність її 
системного дослідження. 

Сучасне законодавство України (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про 
інформацію») закріплює норму, згідно з якою будь-яка інформація 
є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим 
доступом [11]. Конфіденційна інформація поряд зі службовою та та-
ємною належить до інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 21 чин-
ного Закону «Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації» [12]). 

В науковій літературі здійснювались спроби визначити окремі 
види відомостей, що можуть належати до конфіденційної інформації 
у сфері господарської (підприємницької) діяльності. На думку О. О. Ку-
лініч, поряд з комерційною таємницею до конфіденційної належить 
інформація, яка визнається такою законом, та «ноу-хау» [13, с. 142]. 
Необхідно підкреслити, що встановлення вичерпного переліку видів 
конфіденційної інформації є неможливим, оскільки, виходячи з по-
ложень ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», до категорії 
конфіденційної може бути віднесено будь-яку інформацію, крім вста-
новлених законом обмежень (тобто інформацію, яка за загальним пра-
вилом може бути й відкритою). Однак, якщо закон встановить окремі 
види конфіденційної інформації та характер відомостей, що до них 
належать, з метою визначення порядку її обігу та функціонування, це 
не означатиме вичерпності видів такої інформації та порушення дис-
позитивності норми. До того неможливою є конфіденційність «а priori», 
тобто вимога держави на рівні закону щодо обов’язковості визнання 
певної інформації конфіденційною [14]. 

Статтею 36 Господарського кодексу (ГК) України визначено, 
що відомості, пов’язані з виробництвом, технологією, управлінням, 
фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарювання, що не 
є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди 
інтересам суб’єкта господарювання, можуть бути визнані його комер-
ційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб’єктом господарювання 
відповідно до закону [15]. Таким чином, комерційну таємницю слід 
розглядати як вид конфіденційної інформації і різновид інформації 
з обмеженим доступом, оскільки саме режим конфіденційної інформації, 
відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» дає можливість, 
зокрема, суб’єкту господарювання обмежувати доступ до певних відо-
мостей. Цією нормою визначено, що конфіденційна інформація може 
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному 
нею порядку відповідно до передбачених умов, а також в інших 
випадках, визначених законом. 

Особливістю правового режиму комерційної таємниці є те, 
що  законодавство відносить таку до об’єктів прав інтелектуальної 
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власності (ч. 1 ст. 155 ГК України), що в свою чергу наділяє її ознаками, 
притаманними результатам інтелектуальної діяльності. Комерційна 
таємниця як різновид інформації з обмеженим доступом за своєю при-
родою є нематеріальним об’єктом, який задля його правового регулю-
вання має бути «матеріалізованим», тобто певні відомості мають бути 
закріплені на матеріальних носіях або збережені в електронному вигляді. 

У свою чергу, секрет виробництва («ноу-хау») – ще один 
специфічний об’єкт права, що має подвійну правову природу (з одного 
боку – це об’єкт права інтелектуальної власності, з іншого – інформація, 
права на яку виникають з моменту визнання її конфіденційною). 
За  законодавчим визначенням, «ноу-хау» – сукупність технічних, 
технологічних, комерційних та інших знань, оформлених у вигляді 
технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідних 
для організації того чи іншого виду виробництва, але незапатенто-
ваних (ст. 1 Закон України «Про інвестиційну діяльність» [16]). 

Цікавою щодо співвідношення інформації, яка захищається за 
допомогою законодавства про інтелектуальну власність, та конфіден-
ційної інформації вбачається точка зору С. Г. Гордієнка, на думку 
якого конфіденційна інформація не обов’язково є об’єктом інте-
лектуальної власності, однак інформація, захищена законодавством 
про інтелектуальну власність, може бути визнана конфіденційною. 
Таке визнання і відповідне застосування норм законодавства щодо 
інформації з обмеженим доступом не перешкода до застосування 
відповідних норм законодавства щодо інтелектуальної власності. В ок-
ремих випадках норми законодавства щодо інформації з обмеженим 
доступом – єдиний правовий засіб захисту вищезазначеної інформації 
в Україні (наприклад, ноу-хау) [17, с. 234]. 

Виходячи з визначення поняття «ноу-хау», виникає питання 
щодо співвідношення даної категорії з поняттям «комерційна таємниця». 
Остання, в свою чергу, характеризується наявністю спеціального 
суб’єкта – особи, яка здійснює підприємницьку діяльність, що, в першу 
чергу, й відрізняє її від секрету виробництва, до якого такої вимоги не 
висувається. Ці поняття різняться і за змістом. До комерційної таєм-
ниці можуть бути віднесені не лише відомості, які є результатом 
інтелектуальної діяльності, а й такі, що носять певний інформаційний 
та пізнавальний характер. 

Важливою складовою соціально-орієнтованої ринкової економіки, 
яка сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і со-
ціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці 
соціальної структури суспільства, підвищенню достатку громадян за 
рахунок володіння і вільного розпоряджання цінними паперами, підго-
товленості населення до ринкових відносин, є ринок цінних паперів [18]. 
Чинне законодавство України визначає ринок цінних паперів (фондовий 
ринок) як сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між 
ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних 
(деривативів). При цьому учасниками фондового ринку виступають 
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емітенти (у тому числі іноземні) або особи, що видали неемісійні цінні 
папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні 
учасники фондового ринку, об’єднання професійних учасників фондо-
вого ринку, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників 
фондового ринку (ст. 2 Закон України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» [19]). Аналізуючи положення цитованої норми щодо статусу 
учасників фондового ринку, множна підсумувати, що вони виступають 
переважно або суб’єктами господарювання, або суб’єктами організа-
ційно-господарських повноважень. Слушною є думка В. І. Полюховича 
про те, що ринок цінних паперів виступає одночасно в якості об’єкта 
регулювання держави та сфери її безпосередньої господарської діяль-
ності нарівні з іншими учасниками [20, с. 11]. Відносини, що склада-
ються між вказаними суб’єктами, за своєю суттю є господарсько-
виробничими та організаційно-господарськими. Таким чином, на 
фондовому ринку поряд з цивільними та фінансовими виникають 
господарські відносини, які й переважають на вказаному ринку. 

Враховуючи зазначене, ще одним видом інформації з обмеже-
ним доступом, що виступає об’єктом господарських відносин, можна 
визначити інсайдерську інформацію. Відповідно до ст. 44 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», інсайдерською є неоприлюд-
нена інформація про емітента, його цінні папери та похідні (деривативи), 
що перебувають в обігу на фондовій біржі, або правочини щодо них 
у разі, якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути 
на вартість цінних паперів і похідних (деривативів) та яка підлягає 
оприлюдненню відповідно до вимог, встановлених цим Законом. Як 
зазначають практики, у багатьох випадках рішення про придбання або 
продаж цінних паперів приймається не на підставі вже опублікованої 
інформації, а на підставі інформації, якою володіє обмежене коло 
осіб [21]. У таких умовах неможливе визначення справедливої, тобто 
ринкової, ціни на цінні папери серед учасників ринку. Отже, цей вид 
відомостей належить обмеженому колу осіб, оскільки неправомірне 
їх розповсюдження може призвести до зловживань на фондовому 
ринку. У зв’язку з цим очевидно, що до моменту правомірного опри-
люднення така інформація є інформацією з обмеженим доступом, а тому 
представляє інтерес у межах розгляду питання. 

Оскільки інформація з обмеженим доступом виступає також 
об’єктом і цивільно-правових відносин, для порівняння принагідно зга-
дати ознаки таких відомостей, виявлених у ході цивілістично-правових 
досліджень, зокрема:  

 зміст інформації з обмеженим доступом складають знання, 
повідомлення, відомості про соціальну форму руху матерії і про всі 
інші її форми у тій мірі, у якій вони використовуються суспільством, 
державою; 

 інформація з обмеженим доступом є самостійним об’єктом 
правового регулювання, що не залежить від конкретної форми її ма-
теріального носія; 
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 відомості, що складають зміст інформації з обмеженим 
доступом, за своєю сутністю ідеальні (нематеріальні); 

 інформація з обмеженим доступом не є загальнодоступною; 
 інформація з обмеженим доступом відома і використову-

ється чітко визначеним колом осіб; 
 суб’єкт інформації вживає заходів, що спрямовані на 

обмеження вільного доступу третіх осіб до інформації; 
 інформація з обмеженим доступом має особливу соціальну 

цінність у силу її дійсної або потенційної невідомості третім особам, 
її поширення може спричинити істотну шкоду зацікавленим особам; 

 зміст інформації з обмеженим доступом відповідає обмежен-
ням, установленим законодавством [22, с. 16–17]. 

У сфері господарської діяльності виникають і функціонують 
управлінські відносини між органами державної влади та підприємс-
твами, через які держава здійснює загальне управління економікою. 
Однак, як зазначає А. Я. Пилипенко, ці відносини хоч і є об’єктивно 
необхідними для господарської діяльності, за своєю економічною при-
родою вони не є господарськими, а лише створюють організаційні, ма-
теріальні, фінансові та інші передумови їх функціонування [23, с. 22–23]. 
Такими відносинами є адміністративно-правові. 

Особливістю інформації з обмеженим доступом в адміністра-
тивно-правових відносинах є зокрема те, що певні відомості створю-
ються, збираються, надаються, охороняються тощо суб’єктами владних 
повноважень або для забезпечення функціонування такого суб’єкта, або 
для здійснення спеціального їх захисту. 

Доцільно виділити наступні ознаки інформації з обмеженим 
доступом як об’єкта адміністративно-правового регулювання: 

 правова охорона здійснюється щодо «матеріалізованої» ін-
формації з обмеженим доступом, тобто відомості мають бути закріплені 
на матеріальних носіях або збережені в електронному вигляді; 

 обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно 
до Конституції України (ст. 34), інших законодавчих актів виключно 
в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або гро-
мадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 
для охорони здоров’я населення, захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіден-
ційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя 
та в інших випадках, встановлених законом; 

 особлива цінність такої інформації в публічній сфері про-
являється у забезпеченні державного управління в різних сферах 
суспільного життя; 

 шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспіль-
ний інтерес в її отриманні; 

 у зв’язку зі своєю цінністю така інформація потребує захисту 
від розголошення; 
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 наявність юрисдикційних та неюрисдикційних засобів охорони 
та захисту інформації (технічних, криптографічних тощо); 

 можливість доступу, використання, зберігання визначеними 
суб’єктами адміністративно-правових відносин лише в межах, обсягах, 
встановленому законодавством порядку; 

 певні відомості створюються, збираються, надаються, охороня-
ються тощо суб’єктами владних повноважень для забезпечення функціо-
нування такого суб’єкта або для здійснення спеціального їх захисту; 

 за порушення режиму доступу до інформації з обмеженим 
доступом винні особи підлягають заходам державного примусу – 
притягаються до адміністративної відповідальності. 

З наведеного випливає, що інформація з обмеженим доступом, 
незалежно від того, об’єктом яких відносин вона виступає, має певну 
значимість, цінність для суб’єкта інформації з обмеженим доступом 
або добросовісного користувача. Цінність інформації обумовлена її 
використанням в публічній сфері – для забезпечення державного 
управління в різних сферах суспільного життя, в приватній сфері – для 
реалізації та захисту прав фізичних та юридичних осіб тощо. Розго-
лошення такої інформації може завдати істотної шкоди як приватним, 
так і публічним інтересам. Про істотність завданої шкоди можна 
говорити в тому випадку, коли вона буде значною, відчутною, такою, 
що суттєво вплине на захищені законом інтереси і не дозволить реалі-
зувати їх повною мірою. Оскільки істотність є категорією оціночною, 
то її застосування залежатиме від обставин конкретної ситуації. 

Висновки. До інформації з обмеженим доступом у сфері 
господарської діяльності відноситься: 

 ділова інформація суб’єкта господарювання, тобто відомості, 
які виникають у результаті здійснення ним підприємницької діяльності 
та належать вказаному суб’єкту, як-то бази даних контрагентів, 
клієнтів тощо; 

 інформація про суб’єкт господарювання, про його банківські 
рахунки, цінні папери, що перебувають в обігу на фондовій біржі тощо; 

 інформація, пов’язана з секретами виробництва, коли вона 
має певну значимість, комерційну цінність для суб’єкта господарювання. 

На відміну від відкритої інформації, інформація з обмеженим 
доступом не призначена для широкого розповсюдження. Тоді як 
обмеження доступу, віднесення певних відомостей до інформації 
з обмеженим доступом має здійснюватися чітко у відповідності та на 
підставі чинних правових норм. Особливістю господарсько-правового 
регулювання обмеження доступу до тих чи інших відомостей є по-
єднання приватно-правового методу регулювання (наприклад, власник 
прав на комерційну таємницю самостійно визначає перелік відомос-
тей, що становлять таку таємницю та порядок ознайомлення з ними) 
та публічно-правового методу (застосовується при обмеженні доступу 
до інсайдерської інформації, зокрема, шляхом визначення державою 
в нормах законодавства порядку доступу до інформації). 
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Koreniuk O. Information with the limited access as an object of economic 
relations. 

Background. Information becomes important in the economic sphere, particularly in 
business, acting as an independent object of economic turnover, as well as an important 
prerequisite for the successful conduct of business by economic entities. In this regard, 
a special role is assigned to the legislative regulation and to ensure the protection of the 
rights of so-called «information objects» owners, including the classified information. 

Analysis of recent researches and publications. Despite the fact that the 
category of «information with limited access» is the subject of research of many legal 
sciences – the theory of state and law, information law, administrative law, criminal law, 
civil law, etc. – the issue of assigning the specified type of information to objects of 
economic relations remains uninvestigated. 

The aim of the article is the research of separate information with limited access 
as objects of economic legal relations, and peculiarities of its legal regulation. 

Materials and methods. The methodological basis of the research were such 
general scientific and special methods as dialectical, system-functional, comparative and 
logical, and others. The information base for the research was the current legislation on 
information with restricted access and the work of domestic scientists. 

Results. The information with the limited access as an object of economic and 
legal relations is investigated. The information that is subject to protection in the mode of 
restricted access in economic activities is determined. The signs of restricted access in 
civil and administrative law are provided. The peculiarities of economic and legal 
regulation of the restriction of access to information are determined. 

Conclusion. Information with the limited access as an object of economic 
relations includes: business information of the entity, information about business entity, 
production secrets. The peculiarity of the economic and legal regulation of restricting 
access to certain information is the combination of the private and law method of 
regulation and the public and law method. 

Keywords:  Information with the limited access, confidential information, trade 
secret, know-how, insider information, economic relations. 
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