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патентному тролінгу має обов’язково передбачати закріплення посиленої відповідальності 

за патентний тролінг; проведення комплексної експертизи об’єкта, що патентується; 

розгляд справи в адміністративному та судовому порядку.  
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Чим більше інформаційна галузь залучається в комерційний обіг, тим більшою є 

потреба в захисті інтересів власників комерційної таємниці [1]. 

Одним з важливіших чинників, які забезпечують належний рівень безпеки суб’єкта 

господарювання є захист інформації, яка є секретною (комерційною таємницею). 

Важливою особливістю комерційної таємниці в Україні є те, що до винної особи може 

бути застосована юридична відповідальність різної галузевої належності [2].  

Закономірність розгляду змісту права інтелектуальної власності на комерційну 

таємницю та безпосередньої сутності цього об’єкта права інтелектуальної власності 

обумовлена необхідністю визначення правової характеристики порушень передбачених 

нормами цивільного та господарського, адміністративного та кримінального права. 

Право інтелектуальної власності належить кожному, воно закріплене на 
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конституційному рівні. Інтелектуальна діяльність – це розумова, творча, духовна праця в 

різних галузях науки, спрямована на створення та впровадження інновацій. Результати 

творчої діяльності, які підлягають законодавчій охороні, є об’єктами права 

інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні – це 

сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини з приводу створення, 

використання, охорони результатів творчої діяльності [3]. 

Інтелектуальна власність у широкому розумінні означає законодавчо закріплені 

права на результат інтелектуальної діяльності у науковій, виробничій, літературній та 

художній галузі. Право інтелектуальної власності, закріплене (ст. 418) Цивільного 

Кодексу України [4], становить особисті немайнові права інтелектуальної власності та 

(або) майнові права інтелектуальної власності. А, Господарським кодексом України 

(ст. 162) [5] визначено, що суб’єкт господарювання, який є власником технічної, 

організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного 

використання цієї інформації третіми особами за умови, що ця інформація має комерційну 

цінність у зв’язку з тим, що вона невідома третім особам та до неї немає вільного доступу 

інших осіб на законних підставах, а власник інформації вживає належних заходів до 

охорони її конфіденційності. Строк правової охорони комерційної таємниці обмежується 

в часі [1]. 

Комерційна таємниця є загальною формою правової охорони обʼєктів 

інтелектуальної власності, що є поряд із патентною (винаходи, корисні моделі, промислові 

зразки, селекційні досягнення – групи об’єктів промислової власності), реєстраційною 

(товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування, знаки місць походження 

товарів), особливою (топології інтегральних мікросхем), авторським правом (твори науки, 

літератури, мистецтва, програми електронно-обчислювальних машин, бази даних) і 

суміжними правами (постановки, фонограми, виконання, передачі радіо та телебачення). 

Але, виникає запитання чи справді доцільним, згідно українського законодавства, є 

віднесення комерційної таємниці до об’єктів права інтелектуальної власності. Оскільки, 

будь яка особа, що легітимно самостійно одержала відомості, що становлять комерційну 

таємницю має право на їх використання без жодних обмежень, то не логічним є 

віднесення комерційної таємниці до об’єктів виключних прав [6]. 

Отже, можна впевнено сказати, що метою комерційної таємниці є охорона 

результатів інтелектуальної діяльності в процесі комерційної діяльності суб’єктів 

господарювання. Тому комерційна таємниця віднесена до об’єктів права інтелектуальної 

власності (виключних прав). І є специфічним об’єктом інтелектуальної власності через те, 

не вся конфіденційна інформація юридичної особи є комерційною таємницею, а лише та, 
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яка є результатом інтелектуальної (але не обов’язково творчої) діяльності, становить 

комерційну цінність та щодо якої особа вживає заходів із збереження її секретності. 
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Інновації в охороні здоров'я передбачають впровадження нових ідей, методів та 

програм покращення стану здоров'я населення.  

На даний час потреба в таких інноваціях, як нові лікарські засоби, фармацевтичні 

препарати, діагностика та медичні приладибільша, ніж будь-коли. Нові класи діагностики, 

вакцин та терапевтичних засобів та нові підходи до векторного контролю можуть 

випливати з вивчення людських, патогенних та векторних геномів.  

Значна частина світового населення, особливо в країнах, що розвиваються, мають 

перешкоди щодо доступу до нових медичних препаратів. Причини варіюються від 

слабких систем постачання до недоступних цін. Факторами, які рухають інновації, є часто 

упереджене ставлення до умов, які непропорційно впливають на населення країн, що 


