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У статті розглянуто загальноправові передумови та юридичні підстави кри
мінальної відповідальності за протиправні дії з інформацією, що становить коме
рційну таємницю, в Україні та США. Критично досліджуються та порівню
ються ознаки відповідних кримінально-правових заборон, наводяться доречні 
приклади їх судового тлумачення. На підставі послідовного зіставлення зако
нодавчих, наукових та правозастосовних напрацювань щодо досліджуваного 
питання в обох державах автор пропонує узагальнювальні висновки щодо 
якості правовової охорони комерційної таємниці від злочинних посягань.

Ключові слова: комерційна таємниця, товари та послуги, відомості, розголо
шення, конфіденційність, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми. У  сучасних умовах ведення економічної діяль
ності питання захисту свого бізнесу від антиконкурентних посягань стає осо
бливо актуальним. Незважаючи на те, щ о рентабельність бізнесу знижується, 
кількість замовлень, а так само оборотні активи компаній скорочуються, га
рантування та правова охорона комерційної таємниці не втрачають свого 
важливого значення. А тому не можна не погодитися з О.О. Дудоровим у 
тому, що за умов жорсткої конкуренції захист торговельної марки і фірмово
го найменування як нематеріальних, але вельми цінних активів має для успі
ху в бізнесі не менше значення, ніж, наприклад, маркетинг, комунікації чи 
управління фінансами [1, с. 648]. Свого часу Б.В. Волженкін писав, що розви
ток вільного підприємництва та пов'язаної з ним конкуренції наполегливо 
потребує правового забезпечення захисту інформації, що має комерційну
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цінність і розголошення якої може спричинити шкоду суб'єктам економічної 
діяльності [2, с. 461].

Безперечний науковий інтерес викликає характеристика такого пред
мета злочинів, передбачених ст.ст. 231 та 232 КК Ураїни, як комерційна 
таємниця, а саме її правовий зміст, практичне значення, ціннісні характе
ристики, особливості охорони нормами різних галузей законодавства.

Ст. 420 Цивільного кодексу України (далі -  ЦК України) визнає ко
мерційну таємницю одним із об'єктів права інтелектуальної власності. І 
далі, відповідно до ч. 1 ст. 505 ЦК України, комерційною таємницею є 
інформація, яка є секретною в тому розумінні, щ о вона в цілому чи в пев
ній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною 
для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона 
належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом 
адекватних існуючим обставинам заходів щ одо збереження її секретності, 
вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною 
таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комер
ційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповід
но до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Важливо 
також  додати, щ о серед майнових прав інтелектуальної власності на ко
мерційну таємницю законом закріплене виключне право перешкоджати 
неправомірному розголошенню, збиранню або використанню комерцій
ної таємниці (ст. 506 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Господарського кодексу України (далі -  
ГК України), відомості, пов'язані з виробництвом, технологією, управлін
ням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарювання, що не є 
державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інте
ресам суб'єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною 
таємницею. Склад і обсяг відомостей, щ о становлять комерційну таємницю, 
спосіб їх захисту визначаються суб'єктом господарювання відповідно до 
закону. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну 
таємницю, уважається добування протиправним способом зазначених 
відомостей, якщ о це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господа
рювання (ч. 2 ст. 36 ГК). Розголошенням комерційної таємниці є ознайом
лення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, 
щ о відповідно до закону становлять комерційну таємницю, особою, якій 
ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у 
зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло 
завдати шкоди суб'єкту господарювання (ч. 3 ст. 36 ГК).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Л.Д. Топалова до комер
ційної таємниці відносить відомості, пов'язані з виробництвом, технологі
єю, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб'єкта господарюван-
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ня, використання яких у господарській діяльності надає можливість отри
мання прибутку та/ або конкурентної переваги чи збереження положення 
на ринку, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб'єкта гос
подарювання. Комерційна цінність інформації характеризується можливі
стю досягнення конкурентної переваги, отримання прибутку, збереження 
положення на ринку у зв'язку з використанням цієї інформації [3, с. 6, 16].

На думку А.С. Нерсесяна комерційною таємницею в об'єктивному 
вираженні є система захисту й охорона певних відомостей, щ о становлять 
цінність для певного суб'єкта господарської діяльності, розроблена цим 
суб'єктом. Відомості, щ о становлять комерційну таємницю, можуть мати 
ознаки творчості. При цьому цінність відомостей, щ о становлять комер
ційну таємницю підприємства, не впливає на рівень їх правової охорони. 
Із всього цього автор доходить висновку, щ о предметом злочинів, перед
бачених ст.ст. 231, 232 КК України є права суб'єкта господарювання на 
захист належних йому відомостей технічного, організаційного, комер
ційного, виробничого та іншого характеру, віднесених до комерційної 
таємниці суб'єктами господарювання на підставі та в порядку, визначе
ному законом [4, с. 152].

Ю.В. Носік у дисертаційному дослідженні розкриває такі ознаки ко
мерційної таємниці: інформаційність комерційної таємниці (у тому ро
зумінні, щ о комерційна таємниця -  це інформація); конфіденційність та 
комерційна цінність інформації, яка становить комерційну таємницю, а 
також  її захищеність. Усі виділені ознаки комерційної таємниці є істот
ними, необхідними та невіддільними. Водночас такі ознаки як інформа- 
ційність, а також захищеність є загальними для всіх видів конфіденційної 
та таємної інформації. Решта ознак комерційної таємниці є специфічни
ми. Ознаки захищеності, конфіденційності та комерційної цінності інфо
рмації, щ о становить комерційну таємницю, є зовнішніми, якісними, а 
інформаційність -  внутрішньою, сутнісною [5, с. 179].

Аналіз понять «збирання», «розголошення» та «використання», щ о 
закріплені в нормах господарського законодавства, а також їх порівняння 
з аналогічними поняттями в тексті ст.ст. 231 та 232 КК України дозволя
ють дійти висновку про явно виражений бланкетний зміст диспозицій 
цих кримінально-правових норм. Як бачимо, кримінальний закон у цій 
частині нерозривно пов'язаний із нормами регулятивного (у першу чергу 
-  цивільного, господарського) законодавства. Відповідно, для правильної 
кваліфікацій протиправних посягань на режим захисту комерційної тає
мниці необхідно ретельно й наразі критично, досліджувати зміст регуля
тивних положень, щ о цей режим забезпечують.

Чітку авторську позицію щодо цього продемонстрував В.Б. Харченко: 
аналіз теорії кримінального права з урахуванням наявної законодавчої
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техніки доводить відсутність будь-якої іншої прийнятної моделі конструю
вання диспозицій норм щ одо злочинів у сфері інтелектуальної власності, 
крім їх визначення в законі на бланкетній основі, а така побудова має 
інтеграційний характер, тобто норми цивільного, господарського, адміні
стративного та кримінального законодавства утворюють єдину правову 
формулу -  припис, який розкривається шляхом системного аналізу всьо
го законодавства, щ о врегульовує право на об'єкти інтелектуальної влас
ності [6, с. 16]. Дійсно, лише ретельний системний аналіз спеціальних норм 
наведених галузей вітчизняного законодавства повинен стати запорукою 
справедливої та довершеної кримінально-правової оцінки скоєного.

Ф ормування цілей. Метою статті є здійснення порівняльно- 
правового аналізу кримінально-правової охорони комерційної таємниці в 
Україні та США.

Виклад основного матеріалу. Наразі перейдемо до ознайомлення з 
американською теорією та практикою у сфері кримінально-правової охо
рони комерційної таємниці. Американське право традиційно визнає ко
мерційну таємницю однією з ключових форм інтелектуальної власності, 
головною запорукою розвитку інновацій у США. Більше того, комерцій
на таємниця часто є результатом багаторічних досліджень і тестувань, а 
також вимагає тисяч (а іноді й мільйонів) доларів інвестицій у науково- 
дослідницьку діяльність. У  кримінальній справі «Косктоеіі СгарЬіс Зуз., 
Іпс. V. Б Б У  Іпйиз., Іпс.» (1991 р.) суд справедливо зазначив, щ о захист ко
мерційної таємниці залишається одним із головних чинників забезпечен
ня конкурентоздатності американського бізнесу [7].

Суспільна небезпека зловживання з комерційною таємницею інтер
претується американською наукою кримінального права в декількох ви
мірах. По-перше, розкриття комерційної таємниці може суттєво знизити 
конкурентоздатність компанії чи взагалі зруйнувати її бізнес. Наприклад, 
неважко уявити, щ о всі конкурентні переваги компанії «Соса-Соіа» зник
нуть у разі розкриття засекреченої формули її всесвітньо відомого напою. 
По-друге, небезпека цих злочинів проявляється ще й у тому, щ о в кінце
вому підсумку злочином завдається ш кода не лише власникові секрету, а 
й третім особам -  законослухняним працівникам компанії та їх родичам у 
разі звільнення; місцевим мешканцям, які опосередковано залежать від 
діяльності містоутворюючої компанії; іншим компаніям -  як контраген
там, так і конкурентам; чи навіть цілим галузям національної економіки. 
По-третє, розкриття окремих видів комерційної таємниці може створити 
безпосередню загрозу національній безпеці країни. Федеральне законо
давство дуже жорстко охороняє це благо від будь-яких проявів протипра
вної діяльності. Так, матеріали опублікованої судової практики крсномо- 
вно свідчать про непоодинокі спроби заволодіти чутливою секретною
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інформацією військового характеру. Узагалі, ураховуючи домінантні 
позиції СШ А у світовій економіці, передусім у сфері високих технологій, 
потреби в забезпеченні економічного добробуту та національної безпеки 
й оборони, надійний захист комерційної таємниці цілком природно за
лишається одним із пріоритетних напрямів протидії федеральним еко
номічним злочинам.

У  1996 р. було прийнято федеральний Акт про економічне шпигун
ство (англ. -  Е соп отіс  Езріопаде Асі), щ о не в останню чергу стало ре
зультатом активного лобіювання з боку ФБР. На той час федеральні аген
ти систематично стикались із проблемою, коли чинне законодавство не 
могло охопити випадки зловживання з інформацією, щ о має комерційне 
значення. Більше того, чимало компаній стикнулись із проблемами вико
нання рішень суду у цивільних справах про відшкодування збитків, 
пов'язаних із розголошенням комерційної таємниці. Таким чином, за 
задумом авторів, Акт про економічний шпіонаж повинен був заповнити 
правозастосовні прогалини в чинному на той момент федеральному та 
місцевому законодавстві. На сьогодні Акт про економічне шпигунство 
покликаний забезпечувати реалізацію двох основних завдань, а саме -  
забезпечення загальнонаціональної та економічної безпеки. Під час гро
мадських слухань у Конгресі щодо обґрунтованості цього законопроекту 
тодіш ній директор ФБР Луіс Фітч в обґрунтування ідеї посилення кримі
нально-правового реагування на зростаючу проблему викрадення «чут
ливої» комерційної інформації, указав на безпосередній зв'язок між та
кими протиправними діяннями та їх негативними наслідками для націо
нальної економіки, і навіть більше, для національної безпеки країни. Бу
ло наголошено на небезпеці втрати Америкою статусу світового економі
чного лідера саме через втрату ексклюзивного захищеного доступу до 
інновацій та унікальних технологій.

Розробники Акта про економічне шпигунство 1996 р. не ставили на 
меті криміналізувати випадки протиправного заволодіння торговими 
секретами, за щ о на той момент уже була передбачена цивільно-правова 
відповідальність за законодавством багатьох штатів. Натомість прийняття 
Акта стало реакцією федерального законодавця на дедалі зростаючу кіль
кість проявів комерційного шпигунства, про щ о ми уже зазначали вище.

Глава 90 Розділу 18 Зібрання законів США (федеральний КК) має офі
ційну назву «Захист комерційної таємниці» та структурно складається з 
дев'яти норм (§§ 1831-1839), що безпосередньо закріплюють відповідні склади 
злочинів, а також визначають процесуальні та термінологічні аспекти кримі
нальної відповідальності за порушення режиму комерційної таємниці.

Так, § 1831 має назву «Економічне шпигунство» і спрямована на про
тидію незаконному заволодінню торговими секретами на користь інозе-
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мних (не США) держав. Заборона передбачає достатньо чіткий перелік 
підстав кримінальної відповідальності для будь-якої особи, яка свідомо чи 
з наміром того, щ о злочин буде скоєно на користь будь-якого іноземного 
уряду, іноземного органу сприяння чи іноземного агента: 1) викрадає чи 
без авторизації привласнює, бере, уносить, приховує чи шляхом шахрай
ства, махінації або обману одержує комерційну таємницю; 2) без дозволу 
копіює, дублює, робить начерк, малюнок, фотографію, завантажує, змі
нює, знищує, робить фотокопію, повторює, передає, доставляє, відправ
ляє, надсилає поштою, усно передає чи повідомляє комерційну таємни
цю; 3) одержує, купує чи володіє комерційною таємницею, знаючи про те, 
щ о вона була викрадена, привласнена, отримана чи обернена на користь 
незаконно; 4) здійснює спробу вчинити будь-який злочин, описаний у 
ч.ч. 1-3; або 5) вступає в змову з однією чи більше особами з метою вчини
ти будь-який злочин, описаний у п.п. 1-3, і такі особи вчинюють будь-яку 
дію  з метою досягнення мети змови.

§ 1839 КК СШ А, положення якого виконують інтерпретаційну фун
кцію щ одо понятійного апарата Глави 90, розкриває термін «іноземний 
орган сприяння» таким чином: це будь-яке агентство, бюро, міністерство, 
підрозділ, інституція, асоціація чи будь-яка юридична, комерційна або 
бізнес організація, корпорація, фірма чи утворення, якими іноземний 
уряд істотно володіє, контролює, спонсорує, командує, управляє чи домі
нує. Термін «іноземний агент» позначає будь-якого службовця, працівни
ка, довірчу особу, делегата чи представника іноземного уряду.

На перший погляд може здатися, щ о будь-яка іноземна установа 
може вчинити економічне шпигунство за § 1831 КК США. Водночас офі
ційне визначення іноземного агента (представника) та іноземного агентс
тва означає, щ о організація в контексті цієї заборони може визнаватись 
іноземною лише в тому випадку, якщ о вона має тісні зв'язки з іноземним 
урядом. А вказівка на агентство означає наявність контрольних чи домі
нантних повноважень з боку іноземної держави. Законодавче визначення 
іноземного агента не залишає сумнівів про те, щ о фізична чи юридична 
особа є агентами (по суті -  офіційними представниками) іноземного уря
ду. Далі, якщ о викрадення комерційної таємниці вимагає встановлення 
наміру на одержання економічної вигоди, то в частині економічного 
ш піонажу окрім економічної вигоди також враховується ділова репутація, 
стратегічна й тактична користь (переваги). Більше того, на відміну від, 
скажімо, крадіжки, економічний ш піонаж буде вважатися скоєним неза
лежно від того, планує обвинувачений одержати вигоду чи просто усві
домлює, щ о така вигода може стати прямим наслідком його протиправ
них дій. При цьому, як і у випадку з комерційною таємницею, не вимага-
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ється встановлювати, що вигода була дійсно отримана -  достатньо того, 
щ о обвинувачений намагався одержати її.

Аналіз змісту та юридичних ознак комерційної таємниці як предме
та злочинів, передбачених ст.ст. 231 та 232 КК України, спонукає задатися 
питанням про характер співвідношення поняття комерційної таємниці з 
близькою за змістом правовою категорією ноу-хау (від. англ. «кповд Ьо№» - 
«знати як»). Єдине існуюче нормативне визначення цього терміна знахо
димо в ч. 2 ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність»: це сукуп
ність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, оформле
них у вигляді технічної документації, навиків та виробничого досвіду, 
необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запа
тентованих. Як бачимо, незважаючи на охоплення цією дефініцією відо
мостей, у принципі схожих із відомостями про комерційну таємницю, 
принаймні тут законодавець однозначно розмежував ноу-хау та патенти.

Ю.В. Носік пише про те, щ о комерційна таємниця і ноу-хау є самос
тійними економіко-правовими категоріями, щ о не можуть підпадати під 
один правовий режим у зв'язку з розбіжністю ряду їх істотних ознак та 
різним змістовним наповненням. Зокрема, інформація, яка складає коме
рційну таємницю, віддільна від особи, як правило, має матеріалізовану 
або навіть документарну форму та може передаватися від однієї особи 
іншій у незмінному вигляді. У  той же час знання, досвід, навички та 
уміння, які становлять зміст ноу-хау, невіддільні від їх носія, загальних 
властивостей інформації не мають, і їх передача в незмінному вигляді 
практично неможлива через викривлення їх суб'єктивним сприйняттям 
отримуючою особою. Ноу-хау в наведеному розумінні не піддається до
кументуванню, адже задокументована може бути інформація про досвід, 
а не сам досвід, навички та вміння. Ураховуючи викладене, підсумовує 
дослідник, неможливо схилитися до точок зору, які ототожнюють ноу-хау 
й комерційну таємницю або розглядають їх співвідношення як частини з 
цілим [8, с. 178-179].

Схожу позицію, хоча й з деякими авторськими зауваженнями, об
стоює Т.Г. Лепіна. На її думку поняття «ноу-хау» є більш вузьким понят
тям порівняно з комерційною таємницею, однак повністю ним не охоп
люється. Ноу-хау є предметом інтелектуальної власності, на який поши
рюються виключні права. Основна маса відомостей, щ о відносяться до 
комерційної таємниці (окрім ноу-хау), не представлена предметами інте
лектуальної власності -  носіями особистих немайнових прав [9, с. 169].

На нашу думку, ознайомлення з цими та іншими висловленими в 
юридичній літературі точками зору щодо співвідношення понять «коме
рційна таємниця» та «ноу-хау» вказує, з одного боку, на різноманітність, 
навіть «змішаність» окремих форм інформаційних нематеріальних акти-
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вів компаній, а з іншого -  на низку потенційних перепон під час визна
чення конкретного виду захищ еної комерційної інформації, а, отже, і під 
час визначеня правильної форми її правового захисту.

Повернемося до порівняльного дослідження ознак злочинів, щ о по
сягають на засади добросовісної конкуренції в частині встановленого по
рядку обігу інформації, що є комерційною таємницею. У  Сполучених Шта
тах для встановлення факту злочину, передбаченого § 1831 КК, необхідно 
обов'язково встановити наявність його чотирьох обов'язкових елементів: 
1) особа викрала чи без авторизації власника отримала, знищила чи пере
дала іншим інформацію; 2) особа знала, щ о ця інформація є чужою влас
ністю; 3) інформація дійсно утворювала комерційну таємницю; 4) особа 
була обізнана про те, щ о злочин учинено на користь іноземного уряду, 
іноземного органу сприяння чи іноземного агента. Відповідно завданням 
прокуратури як органу державного обвинувачення СШ А є доведення 
всіх чотирьох елементів економічного шпигунства під час розгляду кри
мінальної справи. Зупинимося дещ о детальніше на кожній із цих ознак.

Федеральній судово-слідчій практиці наразі відомі три основні спо
соби незаконного заволодіння інформацією, щ о становить комерційну 
таємницю. Перший полягає в тому, щ о злочинці переманюють на свій бік 
працівників (інсайдерів) американських компаній та науково-дослідних 
установ, причому нерідко однакової національної приналежності. По- 
друге, вони використовують цілий арсенал протиправних дій -  підкуп, 
кібератаки, крадіжки, підслуховування, вимагання тощо. Нарешті злочи
нці можуть фіктивно створити ззовні нормальні ділові відносини між 
іноземними та американськими компаніями з метою збирання засекре
ченої комерційної інформації. Наведені способи незаконного заволодін- 
ня конфіденційною інформацією комерційного характеру найчастіше 
фігурують у матеріалах кримінальних розслідувань ФБР.

Поняття «отримала», «знищила, «передала» тлумачаться американ
ськими судами досить широко й охоплюють як традиційні форми викра
дення, де об'єкт фізично вилучається з володіння законного власника, так 
і менш поширені з них -  копіювання, дублювання, малювання, фотогра
фування, скачування, завантаження, фотокопіювання тощо. У  таких не
традиційних випадках зловживання з комерційною таємницею оригінал 
носія засекреченої інформації ніколи не вилучається з володіння власни
ка. Водночас цінність і вартість інформації знижується чи взагалі перестає 
існувати через утрату ознак ексклюзивного джерела. Важливим момен
том, щ о потребує належного юридичного закріплення, тут є ознака «без 
авторизації власника». Законодавча історія розглядуваної заборони де
монструє, щ о така авторизація -  це дозвіл, погодження, згода чи санкціо
нування на отримання, знищ ення чи передачу інформації третім особам.
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Авторизація повинна охоплювати всі дії з комерційною інформацією або 
чітко вказувати на конкретні дії. А тому, якщ о роботодавець надав пра
цівникові компанії доступ до комерційної таємниці в процесі виконання 
останнім своїх професійних функцій, працівник усе одно буде підлягати 
кримінальній відповідальності, якщо він, скажімо, власноруч передасть 
цю інформацію іншим особам.

Далі, § 1831 КК СШ А передбачає дві відмінні вимоги щодо встанов
лення внутрішнього психічного ставлення винного до свого діяння. Згід
но з першою вимогою заволодіння інформацією відбувається із наміром, 
усвідомлено. Тобто винна особа повинна усвідомлювати, щ о заволодіває 
інформацією, яка є чужою власністю, і водночас не має права обертати її 
на свою користь. Друга вимога стосується обізнаності винного про те, що 
він заволодіває саме комерційною таємницею. Таким чином, у разі, якщо 
особа привласнює комерційну таємницю внаслідок незнання, помилки 
чи випадку, вона не підлягатиме кримінальній відповідальності за аналі
зованою забороною. Повертаючись до законодавчої історії параграфу, 
необхідно зазначити, щ о американський Конгрес не побачив проблем із 
установленням факту обізнаності винного про сутність комерційної тає
мниці. Адже в переважній більшості випадків самі компанії зацікавлені в 
поширенні режиму секретності на відповідні об'єкти -  ш ляхом уведення 
процедур захисту документообігу, затвердження заходів безпеки, укла
дання конфіденційних угод із працівниками (про це далі йтиметься до
кладніше). Ці та подібні кроки слугують своєрідним захисним бар'єром 
на шляху потенційних зловмисників та водночас виступатимуть доказом 
порушення режиму секретності в разі незаконного заволодіння комер
ційною таємницею.

У  контексті аналізу особливостей застосування § 1831 КК СШ А у су
довій практиці доречно звернутися до фактів резонансної кримінальної 
справи за 2008 р., пов'язаної зі спробою передати конкурентам конфіден
ційну комерційну інформацію про діяльність усесвітньо відомої компанії 
«Кока-Кола». Як слідує з обставин справи, один із працівників цієї компа
нії викрав засекречені документи, а також декілька зразків її продукції й 
передав їх своєму другові з метою подальшої реалізації злочинної схеми з 
продажу цих матеріалів. Зловмисники надіслали лист з пропозицією 
придбати секретну інформацію віце-президентові конкуруючої компанії 
«Пепсі». У  «Пепсі» запідозрили протиправну поведінку й переслали лист 
керівництву компанії «Кока Кола», яке, у свою чергу, передало його ФБР. 
Агенти ФБР провели спеціальну операцію, у якій один із агентів видав 
себе за представника компанії «Пепсі». Федеральне розслідування пока
зало, щ о в цій протиправній схемі були задіяні три особи, причому одна з 
них була інсайдером компанії «Кока-Кола». Зловмисники затребували 1,5
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млн. дол. за передачу 20 конфіденційних матеріалів, у тому числі зразок 
продукту -  безалкогольного напою. Компанія «Кока-Кола» офіційно під
твердила, щ о ці матеріали утворюють захищ ену комерційну таємницю. 
Успішне кримінальне розслідування діяльності злочинної групи сприяло 
винесенню обвинувального вироку: усіх трьох співучасників було засу
джено до позбавлення волі на строк від 2 до 8 років [10].

Наведена кримінальна справа може слугувати вдалим прикладом 
розслідування протиправної діяльності економічних шпигунів, яке про
водиться за принципом «на випередження» стосовно настання потенцій
них суспільно-небезпечних наслідків. Розслідування, здійснюване безпо
середньо «у процесі» поступової реалізації порушником свого злочинного 
умислу, у подальшому сприяє об'єктивному судовому розгляду криміна
льної справи й винесенню обґрунтованого вироку.

На початку цієї статті ми вже зверталися до визначення поняття 
«комерційна таємниця», щ о наразі пропонує вітчизняне законодавство. 
Натомість американське федеральне законодавство у § 1839 КК США 
розкриває його одночасно і широко (у частині економіко-правових хара
ктеристик), і деталізовано (у частині переліку видів такої інформації): це 
всі форми та види інформації, щ о зберігається та використовується будь- 
яким чином, яку власник за допомогою конкретних заходів безпеки об
межив для загального користування і яка має незалежну економічну вар
тість. Ідеться про всі види фінансової, ділової, наукової, технічної, еконо
мічної або інженерної інформації, у тому числі моделі, плани, компіляції, 
програмне забезпечення, формули, дизайни, прототипи, методи, технічні 
прийоми, процеси, процедури, програми або коди як у матеріальній, так 
і в нематеріальній формі, і незалежно від того, як вони зберігалися, ком
пілювалися або запам'ятовувалися фізично, в електронному вигляді, 
графічно, фотографічно, або в письмовій формі, якщо власник інформа
ції вжив розумних заходів для її збереження в таємниці, а також якщо 
інформація має самостійну економічну вартість (незалежну економічну 
цінність), дійсну або потенційну, через її нерозкриття громадськості і 
через неможливість негайного визначення її вартості в суспільстві. Знову, 
як бачимо, американський законодавець пропонує ретельний (можливо 
занадто?) опис будь-яких можливих носіїв комерційної таємниці.

Уважне ознайомлення із законодавчою дефініцією комерційної тає
мниці дозволяє виокремити її три обов'язкові складові: 1) власне інфор
мація; 2) прийняття достатніх заходів для захисту інформації; 3) її самостійна 
економічна вартість завдяки невідомості ш ирокому загалу.

Тут уважаємо за доцільне звернутися до нормативної деф ініції коре
спондуючого терміна «інформація», закріпленого в ч. 1 ст. 1 Закону Укра
їни «Про інформацію»: це будь-які відомості та/ або дані, які можуть бути
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збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигля
ді. Захист інформації -  сукупність правових, адміністративних, організа
ційних, технічних та інших заходів, щ о забезпечують збереження, ціліс
ність інформації та належний порядок доступу до неї. Доречне порів
няння вказує на більш лаконічний, усеохоплюючий підхід вітчизняного 
законодавця до позначення ознак інформації.

На думку американських фахівців, положення Акта про економічне 
ш пигунство захищають значно ширше коло технологічної та немайнової 
інформації порівняно з нормами цивільного законодавства. У  зв'язку з 
цим суд у справі «Сполучені Ш тати проти Хсу» (1998 р.) цілком справед
ливо зазначив, щ о комерційна інформація більше не обмежується фор
мулами, зразками, компіляціями, а відтепер охоплює й програми та коди, 
незалежно від об'єктивної форми їх існування та умов зберігання [11].

Ураховуючи широкий зміст терміна «комерційна таємниця», не 
важко здогадатися, щ о федеральна судова практика пропонує неоднакові 
підходи до його тлумачення. Як приклад наведемо декілька видів інфор
мації, деяких з них, умовно кажучи, «екзотичних», щ о були визнані суда
ми комерційною таємницею в кримінальних справах: реагенти ДНК та 
колоній клітин; інформація про маркетингову політику компанії; дизай
нерська методологія та схематика мікропроцесору; програмні коди та 
програмне забезпечення для військових систем тренування; технічна до
кументація до проекту космічної ракети та вантажного літака; конфіден
ційний бізнес-план; перелік споживачів; методика та формули виробни
цтва медичного препарату проти ракових захворювань; вихідний код 
операційної системи «’Міпгїовдз»; плани, креслення, специфікація та ме
ханічні частини для виробництва й випробування компонентів для мік
рохвильових пристроїв.

Питання про те, чи є інформація засекреченою власником, стає предме
том окремого судового розгляду в кожній справі. Для прикладу доречно 
звернутися до вироку в справі «Сполучені Ш тати проти Чанга» (2011 р.), 
у якому суд дійш ов висновку про те, щ о були прийняті достатні заходи 
для збереження режиму секретності стосовно даних, які утворюють коме
рційну таємницю. Агенти ФБР розслідували діяльність працівника кор
порації «Боїнг» Донгфана Чанга зі стажем роботи в цій компанії понад 40 
років. Було встановлено, щ о обвинувачений зберігав у себе вдома понад 
300 тис. документів про діяльність компанії, причому 6 сторінок докумен
тації містили особливо засекречену інформацію про військово-космічні 
розробки. У  процесі розгляду кримінальної справи обвинувачення звер
нуло увагу суду на те, щ о пан Чанг неодноразово вступав у контакт з ки
тайським державним підприємством «Китайська авіаційна корпорація». 
Слідство також установило, щ о працівникам корпорації «Боїнг» було
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повідомлено про існування комерційної таємниці, було введено режим 
обмеженого доступу до відповідної інформації, а також було запровадже
но пропускний режим [12].

Підсудног Чанга було визнано винним у злочинній змові на переда
чу засекреченої корпоративної інформації представникам Китаю, тобто у 
скоєнні злочину, передбаченого § 1831 КК США.

Федеральна судова практика визнає достатніми заходами збережен
ня комерційної таємниці, поміж іншого, зачинені приміщення, наявність 
засобів охорони та охоронців, затверджена методика знищення докумен
тації, укладання конфіденційних угод із працівниками та спеціальне ма
ркування засекречених документів.

Кореспондуючу з наведеною позицію знаходимо в науковій праці
О.Е. Радутного. Автор зазначає, щ о свідомістю суб'єкта злочину повинна 
в обов'язковому порядку охоплюватися така ознака, щ о характеризує ко
мерційну таємницю, як  прийняття суб'єктом господарської діяльності 
заходів з охорони певної інформації й недопущенні до неї сторонніх осіб. 
Усвідомлення цієї обставини може засновуватися на: 1) доведенні до ві
дома суб'єкта злочину статусу певної інформації (наприклад, ознайом
лення з наказом по підприємству, підписання відповідної угоди тощо), 
або 2) безпосередньому сприйнятті того факту, щ о певна інформація не 
відноситься до загальнодоступної (наприклад, невдала спроба самостійно 
скласти довідку про кількість і тоннаж автомобілів, які покидають тери
торію підприємства, яка була присічена співробітниками охорони) тощо 
[13, с. 151]. Порівняння американського та вітчизняного підходів до аналі
зу ознаки усвідомлення закритого характеру комерційної інформації 
дозволяє дійти висновку про їх переважну схожість та, відповідно, умис
ний характер поведінки порушника, який власне і спрямовує свої дії на 
заволодіння інформацією.

В. Сергєєва пише, щ о говорячи про охорону інформації, яка викори
стовується під час здійснення підприємницької діяльності, можна зазна
чити, щ о умовно виділяють два види охорони останньої, тобто два види 
так званої інформаційної безпеки: активну й пасивну. Пасивна охорона 
характеризується тим, щ о власник інформації надає їй  режим відкритос
ті, доступності для всіх зацікавлених осіб, але для таких осіб установлене 
обмеження щодо використання отриманої інформації в комерційних цілях. 
Саме власникові належить виключне право дозволяти використання та
кого роду інформації зацікавленим особам. Така охорона інформації пе
редбачена патентним та авторським правом. Прикладом інформаційних 
об'єктів, на які поширюється пасивна охорона, є винаходи, корисні моделі, 
промислові зразки, товарні знаки тощо. Щ о ж  стосується охорони саме 
комерційної таємниці як  об'єкта права інтелектуальної власності, то має
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місце застосування активної охорони інформації від несанкціонованого 
використання, яка пов'язана з тим, щ о власник установлює певний режим 
доступу, наприклад, обмежує доступ до інформації достатньо вузьким 
колом фахівців з числа персоналу, організовує режимні зони на підприємстві, 
використовує носії інформації, що унеможливлюють несанкціоноване 
копіювання тощо. Правовий захист інформації, щ о становить комерційну 
таємницю, додає авторка, здійснюється через закріплення в нормативних 
і установчих документах прав і обов'язків відповідних суб'єктів щ одо по
рядку захисту відомостей із обмеженим доступом [14, с. 34-35]. Як бачимо, 
корпоративні підходи в частині обмеження доступу до комерційної таєм
ниці в Україні та Сполучених Ш татах багато в чому збігаються.

У  свою чергу В.О. Навроцький під збиранням відомостей пропонує 
визнавати одержання інформації будь-яким способом: викрадання, підс
луховування, фотографування, кіно- чи відеозйомка, використання тех
нічних пристроїв (уключаючи проникнення в комп'ютерні мережі, отри
мання доступів до каналів зв'язку) тощо, зосередження інформації чи 
матеріалів, які «розкидані» по різних джерелах. Збирання відповідних 
відомостей стає незаконним, уважає вчений, за наявності хоча б однієї з 
таких ознак: 1) використання методів збирання, які заборонені законом, 
самі по собі становлять злочин чи проступок: викрадення предметів або 
документів, підслуховування телефонних розмов, перлюстрація кореспо
нденції, одержання інформації ш ляхом застосування погроз або насильс
тва, утручання в роботу автоматизованих систем; 2) відсутність згоди вла
сника суб'єкта підприємницької діяльності на отримання відповідної 
інформації сторонньою особою [15, с. 31].

Проаналізувавши норми чинного законодавства, які передбачають 
правомірність окремих випадків отримання (збирання, ознайомлення) з 
метою використання, а так само використання відомостей, щ о становлять 
комерційну таємницю (зокрема з боку працівників міліції, адвокатів, ау
диторів, податкових інспекторів), Е.О. Радутний робить слушне застере
ження про те, щ о такі випадки потрібно відрізняти від злочинного пося
гання на відносини з охорони комерційної таємниці, адже тут ідеться 
про легітимні основи отримання й використання відповідних відомостей. 
Отже, саме незаконний характер діяння надає збиранню або викорис
танню  те соціальне забарвлення, яке є необхіднім для визнання вчинено
го діяння правопорушенням. Водночас кримінальне переслідування мо
же мати місце тільки при незаконному збиранні й незаконному викорис
танні відомостей, щ о становлять комерційну таємницю. Ураховуючи 
наведену аргументацію, поділяємо пропозицію автора зробити ознаку 
незаконності не лише матеріально, але й формально загальною  для обох 
альтернативних форм поведінки, щ о може знайти своє відображення в
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тексті закону шляхом винесення слова «незаконне» на початок речення, 
щ о позначає диспозицію ст. 231 КК України [16, с. 119-121].

Інша вітчизняна дослідниця Л.Д. Топалова вважає, щ о критерії кон
фіденційності (секретності) та незагальновідомості обумовлені тим, щ о 
інформація, яка знаходиться в режимі комерційної таємниці, повинна 
бути відомою тільки тим особам, які мають право доступу до неї. Виходя
чи з аналізу законодавства інших країн, господарської практики, вона 
виокремлює три види належних заходів збереження конфіденційності 
інформації, яка складає комерційну таємницю: правові, організаційні, 
технічні. Належність заходів доцільно оцінювати, виходячи з загальнови
знаної практики у певній сфері господарювання за умови виключення 
доступу до інформації, що складає комерційну таємницю, будь-яких осіб 
без дозволу її власника, забезпечення можливості використання інфор
мації, щ о складає комерційну таємницю, працівниками та іншими осо
бами, допущ еними до неї власником, без порушення режиму комерцій
ної таємниці [17, с. 6].

У  свою чергу, американські суди послідовно визнають, щ о на відміну 
від патентів, які повинні бути наділені ознакою новизни й бути явним 
«кроком вперед» у частині інноваційного розвитку, комерційна таємниця 
повинна лише відповідати критерію «мінімальної новизни» [18]. Іншими 
словами, конкретний вид комерційної таємниці повинен містити певний 
елемент (компонент), який невідомий широкому загалу і по суті виокре
млює таку таємницю зі всього масиву загальновідомої інформації. Зако
нодавча історія Акта про економічне шпигунство 1996 р. свідчить про 
таке: хоча розробники законопроекту і не заклали в його текст вимогу 
про новизну (винахідливість) для визнання матеріалу комерційною таєм
ницею, водночас елемент фрагментарної новизни повинен набути пояс
нювального значення для судів у процесі прийняття рішення про загаль
нодоступність чи, навпаки, обмеженість відповідних комерційних відо
мостей [19]. Законодавча історія також однозначно вказує на те, щ о по
няття комерційної таємниці не охоплює загальні знання, навички чи зді
бності. А тому, наприклад, працівники компаній, які змінюють місце ро
боти чи починають свій власний бізнес, не можуть підлягати криміналь
ній відповідальності лише на тій підставі, щ о вони могли мати доступ до 
комерційної таємниці під час роботи в попередній компанії, якщо не бу
де при цьому показано, щ о вони безпосередньо викрали чи протиправно 
використали засекречені відомості. У  протилежному випадку, знову ж  
відповідно до пояснювальної записки до згаданого законопроекту, мож
ливість кримінального переслідування лише за попередній доступ до 
конфіденційних відомостей може поставити під загрозу законослухняну 
та економічно продуктивну поведінку чесних працівників. Як бачимо,
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тут простежується пошук прагматичного балансу м іж  стимулюванням 
економічного розвитку компаній, з одного боку, та недопущенням про
типравної поведінки у сфері захисту комерційної таємниці, з іншого.

Квінтесенцією інформації, щ о містить комерційну таємницю, зви
чайно є ознака її невідомості широкому загалу. На практиці державному 
обвинуваченню далеко не завжди вдається довести, щ о інформація була 
дійсно засекречена. Наприклад, необхідно переконатися, щ о така інфор
мація не була раніше висвітлена у фаховій літературі, а також не була 
відома компаніям-конкурентам. Нерідко мають місце випадки, коли ком
панія вважає свою комерційну інформацію «безцінною», хоча на практи
ці вона вже давно відома у відповідній індустрії, а отже не захищається 
кримінальним законом.

Нарешті, комерційна таємниця повинна мати ознаку незалежної еко
номічної вартості завдяки її невідомості широкому загалу (§ 1839(3)(В)). І 
знову тут на допомогу законодавчим нормам приходить судова практика 
з її гнучким інтерпретаційним інструментарієм. Індикатором вартості 
комерційної таємниці стає безпосередньо ринок -  а саме те, скільки ком- 
панії-конкуренти здатні заплатити за інформацію. Наприклад, у справі 
«Сполучені Ш тати проти Грінвальда» (1973 р.) апеляційний суд шостого 
округу визначив, щ о вартість конкретної інформації, щ о становить коме
рційну таємницю, могла бути встановлена на підставі даних існуючого, 
хоча й обмеженого, ринку для хімічної речовини серед конкуруючих 
хімічних компаній, а також  шляхом визначення вартості ліцензій та по
тенційного доходу від реалізації унікальної хімічної формули речовини 
[20]. У  тому ж  разі, якщо легальний ринок для певного виду комерційної 
таємниці просто не існує, «креативні» американські суди успішно вико
ристовують так звану методику «ринку викраденого майна» -  пошире
ний на практиці непрямий спосіб визначення вартості викраденого май
на, щ о ґрунтується на положеннях низки федеральних норм. Однак на 
практиці все одно трапляються випадки, коли через новизну продукту, 
щ о тільки-но створюється, або в разі, якщ о потерпіла компанія вирішила 
не продавати секрет чи ліцензію на нього, справжню вартість визначити 
неможливо. За таких обставин суди зайняли позицію поширювального 
тлумачення й указали на можливість застосування будь-якого обґрунто
ваного (доречного) методу встановлення вартості комерційної таємниці. 
Серед таких допоміжних методів можна назвати зокрема визначення ви
трат на розробку, дослідження та виробництво товару (послуги) [21, 22]. 
Водночас, ураховуючи високий рівень умовності під час застосування 
таких методик визначення вартості комерційної таємниці, фахівці радять 
застосовувати їх обережно й по можливості обмежено. Адже реальна вар
тість засекреченої інформації насправді може бути набагато вищою чи,
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навпаки, нижчою за виробничі витрати й може залежати зовсім не від 
економічних характеристик, а, наприклад, від оригінальності чи вдалості 
концепції або звичайної ідеї.

Ознайомлення з офіційним текстом § 1831 КК СШ А наводить до ду
мки про те, щ о для безпосереднього опису форм і способів скоєння цього 
протиправного діяння американський законодавець використовує арсе
нал понять, чимало з яких є занадто близькими за змістом. Їх перелік ука
зує на казуїстичну, часом навіть заплутану природу описання способів 
зловживань із комерційною таємницею. Цілком справедливо припустити, 
щ о вітчизняним криміналістам такий занадто деталізований підхід на
вряд чи стане в нагоді.

І.А. Клепицький справедливо вказує на те, щ о закони, які визнача
ють режим різних таємниць, зазвичай деталізують коло адресатів заборо
ни. Якщо особа отримала доступ до секретних відомостей при інших об
ставинах і в іншій якості, ніж прямо зазначено в цих законах, -  вона зо
бов'язана зберігати таємницю через дію  загального припису ч. 2 ст. 183 
КК РФ, якщо таємниця була йому «довірена або стала відома по службі 
або роботі». При цьому формулювання «по службі або роботі» слід розу
міти в найширшому сенсі. Це формулювання, на думку автора, повинно 
охоплювати не тільки учасників трудових і службових відносин, а й пра
цю підприємців, адвокатів і т.д. [23, с. 418].

Видається, щ о й у складі розголошення комерційної таємниці (ст. 232 
КК України) формулювання «таємниця відома у зв'язку з професійною 
або службовою діяльністю» повинна отримувати поширювальну інтерп
ретацію з боку правозастосовувача й має охоплювати, зокрема, випадки 
часткового заволодіння чутливою комерційною таємницею та випадкове 
отримання доступу до неї з боку осіб, які лиш е опосередковано чи тимча
сово мали професійні відносини з юридичною особою -  власником коме
рційної таємниці. Ось доречний гіпотетичний приклад. Працівник серві
сної фірми, щ о уклала договір на обслуговування комп'ютерної техніки 
компанії-замовника, у процесі налаштування нового програмного забез
печення завантажує засекречену інформацію про новий продукт на свій 
зовнішній Ш В  накопичувач, а потім продає цю інформацію компанії- 
конкуренту. Хоча цей працівник іншої фірми має лише опосередковане від
ношення до засекречених відомостей, він отримав доступ до них саме через 
зловживання своїми професійними обов'язками -  у цьому конкретному ви
падку обов'язками щодо налаштування програмного забезпечення клієнта.

Звертає на себе увагу й та обставина, щ о в СШ А дія заборони про 
економічне ш пигунство поширюється як безпосредньо на громадян 
СШ А, так і на іноземних осіб -  нерезидентів. Більше того, цей параграф
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по суті сконструйований під злочини іноземців, що в американському 
нормативному полі трапляється рідко.

Санкції за скоєння економічного шпигунства в будь-якій з переліче
них його форм є досить суворими й передбачають кримінальний штраф 
у розмірі до 5 млн. дол. та (або) позбавлення волі на строк до 15 років. Для 
організацій передбачене покарання у вигляді ш трафу до 10 млн. дол. чи 
в розмірі потрійної вартості викраденої комерційної таємниці (уключаю- 
чи витрати на дослідницьку, дизайнерську діяльність та інші витрати на 
відтворення засекреченого об'єкта, яких винна організація уникла).

Тепер із позицій теорії та практики розглянемо іншу федеральну за
борону, покликану охороняти режим комерційної таємниці в американ
ському діловому середовищі. § 1832 Глави 90 КК СШ А із офіційною на
звою «Викрадення торгових секретів» містить підстави кримінальної від
повідальності за незаконне використання засекреченої комерційної ін
формації -  у цьому випадку вже на території США. Дія параграфу по
ш ирюється на будь-яку особу, яка, дію чи з наміром незаконно привлас
нити комерційну таємницю, щ о стосується товару чи послуги в міжнаро
дному чи національному обігу, на користь будь-якої іншої особи окрім 
власника, знаючи чи бажаючи заподіяти шкоду власникові комерційної 
таємниці, свідомо: 1) викрадає, або без дозволу привласнює, приймає, 
забирає або приховує чи ш ляхом шахрайства, хитрощів або обману 
отримує таку інформацію; 2) без дозволу копіює, дублює, робить начерк, 
малюнок, фотографію, скачує, завантажує, змінює, знищує, робить фото
копію, повторює, передає, доставляє, відправляє, надсилає поштою, усно 
передає чи повідомляє таку інформацію; 3) отримує, придбаває або воло
діє такою інформацією, знаючи, щ о вона викрадена або привласнена, 
отримана або обернена на свою користь без дозволу; 4) намагається вчинити 
будь-яке правопорушення, зазначене в пунктах із 1 по 3; або 5) вступає в змо
ву з однією чи більше особами з метою вчинити будь-який злочин, описаний 
у ч.ч. 1-3, і такі особи вчиняють будь-яку дію із метою досягнення мети змови. 
Спостерігаємо подібний до передбаченого в попередньому параграфі дета
льний перелік способів та форм протиправної поведінки.

Покарання за злочин, передбачений § 1832, є меншим порівняно із сан
кціями в складі § 1831 -  «лише» до 10 років позбавлення волі для фізичних 
осіб та до 5 млн. дол. для організацій. Слід додати, що для фізичних осіб -  
порушників також передбачено кримінальний штраф, однак із незрозумілих 
причин його розмір у цьому параграфі не розкривається. При всьому цьому 
жорсткість санкцій, передбачених обома федеральними заборонами, значно 
вища за покарання у вигляді штрафу, наразі запропоновані вітчизняним 
законодавством у ст.ст. 231 та 232 КК України.
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§ 1832 є змістовно ширшим порівняно з нормою про комерційне 
шпигунство, оскільки тут відсутня законодавча вказівка на скоєння про
типравних дій на користь іноземного одержувача інформації. Водночас 
тут вимагається, щ об комерційна таємниця стосувалася саме продукту чи 
послуги, щ о використовуються (або які планується використати) урядом 
штату чи іноземним урядом.

Відповідно до Посібника для прокурорів -  відомчого нормативного 
акту роз'яснюючого змісту, перш ніж ініціювати кримінальне пересліду
вання за §§ 1831 та 1832, федеральний прокурор, користуючись широки
ми дискреційними повноваженнями, повинен установити такі обставини:
1) масштаби протиправної діяльності, у тому числі докази про втручання 
з боку іноземних урядів або їх представників; 2) розміри економічної 
шкоди, завданої власникові комерційної таємниці; 3) вид комерційної 
таємниці -  предмета зловживання; 4) ступінь ефективності наявних циві
льних санкцій; 5) очікуваний попереджувальний ефект від кримінально
го переслідування.

На пракиці чимало труднощів викликає правильне встановлення озна
ки вини в обох заборонах. Основна дискусія тут точиться навколо особливос
тей інтелектуальної ознаки умислу (знову дозволимо собі доречне звернення 
до вітчизняного поняття): § 1831 вимагає від суду встановити обізнаність осо
би про викрадення ним саме комерційної таємниці, або хоча б інформації, 
щ о становить чужу власність. Позиція Міністерства юстиції ґрунтується на 
законодавчій історії розглядуваного параграфу й указує на два прояви обіз
наності (усвідомлення): 1) обізнаність про характер і наслідки своїх дій та 2) 
усвідомлення чи впевненість у тому, щ о інформація, тобто предмет зловжи
вання, має певну економічну цінність. Тобто тут ураховується не ставлення 
винного до виду і змісту даних комерційної таємниці, а власне усвідомлення 
ним того, щ о інформація є закритою для публічного доступу, унаслідок чого 
й має значну майнову вартість.

У  порівняльно-правовому контексті доречно звернути увагу на віт
чизняний погляд на проблему встановлення інтелектуальної ознаки уми
слу в злочинах, пов'язаних із незаконним обігом відомостей, щ о станов
лять комерційну або банківську таємницю. Зокрема О.Е. Радутний у ди
сертації пише, щ о в будь-якому випадку свідомістю суб'єкта в обов'язковому 
порядку охоплюється ціннісна ознака комерційної таємниці, яка для 
винної особи означає можливість використання будь-яким способом (ро
зголошування, споживання корисних властивостей, вимога викупу або 
оплати за нерозголошення тощо) цієї інформації. Крім того, суб'єкт зло
чину повинен ставитися до комерційної таємниці як до чужої власності й 
усвідомлювати відсутність яких-небудь законних прав на будь-які дії від
носно цієї інформації [24, с. 151-152]. Звертає на себе увагу ціннісний під-
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хід вітчизняного дослідника в контексті аналізу суб'єктивної сторони 
злочинів, передбачених ст.ст. 231 та 232 КК України. Насправді важко 
уявити собі відсутність матеріальної зацікавленості в діях порушника 
режиму комерційної таємниці. Навіть банальний приклад розголошення 
таких відомостей із мотиву помсти компанії, з якої особа була незаконно 
звільнена, усе одно матиме матеріальний підтекст -  поруш ник прагне 
помститися ш ляхом завдання колишньому роботодавцеві значних фінан
сових збитків унаслідок оприлюднення засекреченої економічно важли
вої інформації. Власне термін «комерційна таємниця», нагадаємо, свід
чить про її вартісний характер, адже власник ексклюзивно використовує 
відповідні засекречені відомості з метою отримання прибутку. Як бачимо, 
вартісний підхід до розуміння інформації, щ о містить комерційну таєм
ницю, притаманний як правозастосовній практиці України, так і США.

С.О. Харламова слушно додає, щ о суб'єктивна сторона незаконного 
збирання відомостей, щ о становлять комерційну або банківську таємни
цю, характеризується прямим умислом зі спеціальною метою -  розголо
ш ення чи іншого використання. При цьому винна особа усвідомлює: во
на незаконно використовує відомості, щ о становлять комерційну або ба
нківську таємницю, тобто використовує їх з порушенням законодавства, 
щ о регламентує використання конфіденційної інформації, чи викорис
товує відомості, здобуті незаконним шляхом. Щ о ж  до наслідків незакон
них дій з відомостями, щ о становлять комерційну або банківську таємни
цю, у вигляді заподіяння істотної ш коди суб'єктові господарської діяль
ності, то умисел може бути як прямим, так і непрямим. Розголошення 
комерційної або банківської таємниці з суб'єктивної сторони характери
зується прямим умислом, корисливим мотивом та іншою особистою заці
кавленістю [25, с. 147].

На думку Є.В. Тітомера, указана в ст. 231 КК України мета діяння не 
в усіх випадках передбачає бажання винної особи настання наслідку саме 
у вигляді істотної шкоди, заподіяної суб'єкту господарської діяльності. 
Автор підтримує позицію О.С. Харламової про те, щ о вчинення зазначе
ного злочину можливо як із прямим, так і непрямим умислом. Указується 
на дві можливі моделі суб'єктивної сторони вказаного діяння: 1) винна 
особа незаконно збирає відомості, щ о становлять таємницю, маючи намір 
їх розголосити або використати іншим чином, і бажає завдання істотної 
ш коди суб'єкту господарської діяльності; 2) винна особа незаконно зби
рає відомості, щ о становлять таємницю, бажаючи їх розголосити або ви
користати іншим чином, і при цьому свідомо припускає або байдуже 
ставиться до можливого спричинення істотної ш коди суб'єкту господар
ської діяльності [26, с. 354-355].
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Доречне звернення до положень американського кримінального за
конодавства свідчить про відсутність в американського Конгресу праг
нення закріпити вимогу про усвідомлення винним правового змісту тер
міна «комерційна таємниця», закріпленого в ч. 3 § 1839 КК США. У  тако
му разі межі застосування заборони істотно б звузилися, що явно б йшло 
у розріз з метою федерального законодавця. Більше того, обвинувачення 
не повинно встановлювати, щ о винний знав про незаконність своїх дій. 
Головне довести, щ о з урахуванням професійних відносин між компані- 
єю-роботодавцем та її найманим працівником останньому був закритий 
(чи обмежений) доступ до інформації, щ о становить комерційну таємни
цю. При цьому необхідно визначити, щ о працівник знав або повинен був 
знати про існування такої заборони (обмеження). Тут маємо можливість 
спостерігати за властивим американському кримінальному праву праг
матичним підходом у частині притягнення до кримінальної відповідаль
ності: рівень (стандарт) установлення вини за допомогою офіційного 
тлумачення положень кримінального закону спеціально понижується з 
рівня обізнаності про однозначну протиправність своєї поведінки до рів
ня розуміння неправильності (некоректності) професійної поведінки в 
корпоративному середовищі. Спрацьовує класичне правило: незнання 
закону не звільняє від відповідальності. Як бачимо, тут простежуються 
принципово схожі, хоча й дещ о відмінні змістовно, підходи в Україні та 
СШ А до встановлення інтелектуальної ознаки вини.

Висновки. Порівняльний аналіз окремих аспектів кримінальної від
повідальності за порушення режиму охорони комерційної таємниці в 
Україні та СШ А від протиправних посягань дозволив сформулювати пе
вні висновки.

У  СШ А на законодавчому рівні існують дві заборони, покликані за
хищати комерційну таємницю на внутрішньодержавному та міжнарод
ному рівнях. В Україні питання викрадення комерційних секретів інозе
мними компаніями (агентами) на повістці дня не стоїть. А тому питання 
про можливість запровадження кримінальної відповідальності за неза
конне транскордонне переміщення інформації, щ о містить комерційну 
таємницю, на кшталт § 1831 КК США, сьогодні навряд чи буде актуальним.

Існуюча в Україні та СШ А правозастосовна практика щ одо криміна
льних справ про зловживання з відомостями, щ о становлять комерційну 
таємницю, чітко вказує на «інтелектуальні» способи скоєння відповідних 
посягань, переважно із залученням сучасних технологій електронної об
робки інформації. Зокрема більшість випадків незаконного заволодіння 
такими відомостями поєднуються з використанням мережі Інтернет, сер
вісів електронної пошти, електронних засобів збереження інформації та 
сканування документації, мобільних пристроїв тощо.
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Нарешті звертають на себе увагу кардинально відмінні в Україні та 
США підходи до тлумачення ознак злочинних порушень порядку обігу ві
домостей, щ о становлять комерційну таємницю. Зокрема у вітчизняній докт
рині та правозастосовній практиці істотний вплив на з'ясування змісту відпо
відних криміноутворюючих ознак, передусім -  предметних ознак комерцій
ної таємниці, чинять численні положення регулятивного законодавства -  
цивільного та господарського, при цьому далеко на завжди узгоджені між 
собою. Натомість у Сполучених Ш татах змістовне наповнення відповід
них заборон знаходить свій прояв не в останню чергу за рахунок преце- 
дентного права -  федеральні апеляційні суди та Верховний Суд США 
пропонують тлумачення відповідних параграфів КК СШ А, розглядаючи 
їх через призму відповідної категорії кримінальних справ, і по суті своїми 
рішеннями створюють (змінюють, доповнюють) кримінальне право в цій 
частині. Укотре маємо можливість спостерігати, як  представники амери
канської Феміди, професійно накладаючи факти із реального життя на 
фіксовані законодавчі конструкції, і водночас використовуючи свій особли
вий набір інтерпретаційного інструментарію, корегують зміст криміна
льно-правових заборон. Сподіваємося, усе це робиться виключно з метою 
захисту усталених відносин вільної ринкової економіки.
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К ам ен ски й  Д.В. К ом м ер ческая тайна под охраной уголовного закона 
У краи н ьї и СШ А: сравнительн ьїй  анализ

В статье рассматриваются общеправовьіе предпосьілки и юридические 
основания уголовной ответственности за противоправньїе действия с инфор- 
мацией, составляющей коммерческую тайну, в Украине и США. Критически 
исследуются и сравниваются признаки соответствующих уголовно-правовьіх 
запретов, приводятся уместньїе примерьі их судебного толкования. На осно- 
вании последовательного сопоставления законодательньїх, научньїх и право- 
применительньїх наработок по исследуемому вопросу в обоих государствах
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автором предлагаются обобщающие вьіводьі относительно качества правовой 
охраньї коммерческой тайньї от преступньїх посягательств.

Ключевьіе слова: коммерческая тайна, товари и услуги, сведения, 
ние, конфиденциальность, уголовная ответственность.

К а т е п зк у  ^ .V . Тгайе зесгеі ипйег іЬе ргоіесііоп о і  с г іт іп а і іа ^  оі 
^ к ^ а т е  апй ^ т і е й  Зіаіез о і  А тегіса : с о т р а г а і^ е  апаіузез

ТНе агіісіе із йейісаіей іо іЬе сотрагаіте іедаі гезеагсЬ оі Цкгаіпіап. апй ^ 5 . 
сгітіпаі іаш р^оVІзіопз іЬаі ргоіесі ігайе зесгеіз іг о т  іііедаі аііаскз. Еіетепіз оі 

е̂1еVапі сгітез аге апаіугей Ьазей оп іЬе іЬеогеіісаі гезеагсЬ апй соигі ргасіісе таіегі- 
аіз. Рагіісиіаг аііепііоп із раій іо іЬе т а іп  іеаіигез оі ігайе зесгеі аз а зресіііс зиЬ- 
)есі оі іЬезе сгіте  зеіз -  зисЬ аз ііз Vа1ие, зресіаі ргоіесііоп гедіте, зесгесу, с о т - 
тегсіа і ригрозе. Маіп еіетеп із оі есопотіс езріопаде аз а ипі^ие сг іт е  ипйег 
^ 5 .  іейегаі іаш аге ^еVеа1ей іо йетопзігаіе ргасіісаі теап з іо ргоіесі паііопаі 
со т е т е гсіа і іпіегезіз іг о т  іііедаі іпігизіопз іг о т  аЬгоай. ТЬе аиіЬог геасЬез 
сопсіизіоп оп іЬе аЬзепсе оі оЬ|есііуе геазопз іог езіаЬіізЬіпд сгітіпаі ііаЬііііу 
іог есопотіс езріопаде іп Цкгаіпе аі іЬіз роіпі. 5 о те  оі іЬе іейегаі ^ийісіаі ргесейепіз 
геіаіей іо сгітіпаі іаш ргоіесііоп оі ігайе зесгеіз аге іііизігаіей іп іЬе агіісіе.

Іі із зиЬзіапііаіей іЬаі зідпііісапі ітр асі оп іЬе іпіегргеіаііоп оі ^е1еVапі 
сгітез еіетепіз іп ^к^аіпе із йопе Ьу іЬе р^оVІзіопз оі оіЬег ЬгапсЬез оі іашз 
(патеіу, сІVі1 апй Ьизіпезз іаш) шЬііе соигіз ріау зідпііісапі гоіе іп іейегаі зіаіиіез 
іпіегргеіаііоп іп іЬе ^пііей 5іаіез. ТЬе ргорозей агіісіе депегаііу йетопзігаіез 
шііЬ зресіііс іосиз оп гезеагсЬей сгітез іЬаі т а п у  рготозіопз апй іЬеіг еіетепіз 
ипйег іЬе сгітіпаі іаш ігатешогкз оі ^к^аіпе апй іЬе ^пііей 5іаіез сап апй 
зЬоиій Ье сотрагей. ТЬе іЬеогеіісаі апй ргасіісаі Ьепеіііз оі іЬе ргорозей апй 
зітііаг сотр агаіте  іаш гезеагсЬез аге оЬVІоиз.

Кеу шогйз: ігайе зесгеі, доойз апй зегпісез, йаіа, йізсіозиге, соп/ійепііаіііу, сгіті- 
паї ІіаЬііііу,
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М.П. Каркач, І КООРДИНАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ
М.Й. Курочка | ОРГАНІВ ДЕРЖАВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

У статті розглянуто питання координаційної діяльності правоохоронних 
органів держав-членів Європейського Союзу та України. При цьому головну 
увагу приділено таким органам як Європол та Євроюст. Висвітлено роль Єв- 
рополу щодо запобігання та контролю організованої злочинності на території 
Європи. Розкрито сутність його координуючої функції, яка складається зі 
спільних дій компетентних органів країн-членів ЄС щодо надання інформа
ції, оперативної та технічної допомоги в розслідуванні найбільш складних 
проявів організованої злочинної діяльності. Констатується недостатність, фра
гментарність вітчизняного механізму регулювання координаційної діяльності 
правоохоронних органів. Обгрунтовано необхідність прийняття окремого
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