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УДК 336.719.2:343.543 DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2527936 А.М. КЛОЧКО, завідувач кафедри міжнародних відносин  Сумського національного аграрного університету,  кандидат юридичних наук, доцент,  м. Суми, Україна; e-mail: alenaklocko@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9596-6814 А.О. ДІГТЯР, аспірант кафедри міжнародних відносин  Сумського національного аграрного університету,  м. Суми, Україна; e-mail: dihtiar.anna@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2660-7674 РОЗМЕЖУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ОБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА  ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ A.M. KLOCHKO, Head, Chair of International Relations, Sumy National Agrarian University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Sumy, Ukraine; e-mail: alenaklocko@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9596-6814 A.O. DIHTIAR, postgraduate student of a Ph.D., Chair of International Relations,  Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine; e-mail: dihtiar.anna@ukr.net; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2660-7674 DELIMITATION OF THE BANK SECRECY AND TRADE SECRET  AS OBJECTS OF CRIMINAL LAW PROTECTION  AND PROVISION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS  АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) Проаналізовано вплив судової реформи, результатом якої стало утворення Вищого суду з питань інтелектуальної власності на сучасний стан кримінально-правової охорони комерційної таємниці, як об’єкта права інтелектуальної власності. Актуалізація питання охорони прав інтелектуальної власності обумовлює потребу виділення окремих норм у складі Особливої частини Кримінального кодексу, зокрема, що стосується ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці". Обґрунтовано, що через різну правову природу комерційна та банківська таємниця висту-пають різними самостійними об’єктами кримінально-правової охорони, що зумовлює потребу внесення змін до чин-ного законодавства. Зокрема запропоновано виділення зі ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємни-ці" окремих кримінально-правових норм: "Розголошення комерційної таємниці" та "Розголошення банківської таємниці". За відповідною ознакою запропоновано виділити окремі кримінально-правові норми і зі ст. 231 Криміналь-ного кодексу України.  Ключові слова: комерційна таємниця; банківська таємниця; Вищий суд з питань інтелектуальної власності; злочини проти права інтелектуальної власності *** The article focuses on the fact that the current tendencies of automation and informatization of the society activity lead to strengthening the role of intellectual property rights in the modern world. In Ukraine, the institution of judicial protection of in-tellectual property rights is being formed. The reform of the judicial system and related legal institutes makes it necessary to review the norms of the current legislation regulating the issues of protection of intellectual property rights and commercial se-crets as a lucrative intellectual property right. The influence of judicial reform, the result of which was the formation of the High Court of Intellectual Property on the current state of criminal law protection of commercial secrets, as an object of intellectual 
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property rights, was analyzed. The article establishes that banking and commercial secrets have a completely different legal nature, which allows them to be distinguished as separate objects of criminal law protection. Commercial secret as an object of intellectual property rights is not part of banking secrecy, but subject to the legal regime of bank secrecy, provided that the information constituting commercial secret became known to the bank in connection with the servicing of the client (the owner of a commercial secret). Actualization of the issue of protection of intellectual property rights necessitates the alloca-tion of certain norms in the Special Part of the Criminal Code, in particular, with regard to Art.232 "Disclosure of commercial or banking secrecy". It is substantiated that due to different legal nature commercial and bank secrecy serve different inde-pendent objects of criminal law protection, which necessitates amendments to the current legislation. In particular, an alloca-tion from Art.232 "Disclosure of commercial or banking secrecy" of certain criminal law: "Disclosure of commercial secrets" and "Disclosure of banking secrecy". According to the relevant feature it is proposed to highlight certain criminal law and from Art.231 of the Criminal Code of Ukraine.  Key words: commercial secret; bank secrecy; the High Court of Intellectual Property; crimes against  intellectual property rights  Постановка проблеми На сьогодні в особливо загострених умовах суспільно-політичної, соціально-економічної де-стабілізації в Україні, що ускладнена військово-збройним конфліктом, режимом військового стану в окремих її регіонах, посилюється актуа-льність охоронної функції держави в усіх сфе-рах життя суспільства. В основі сучасної держа-вної політики України знаходиться європейський та міжнародний вектор розвитку держави, осно-вних її інститутів, в тому числі й правових, що знаходять своє відображення в стратегіях, кон-цепціях, програмах розвитку та охоплюються реформами, що проводяться в нашій державі. Необхідною умовою економічної, політичної та соціальної стабільності в нашій державі на сьо-годні є гарантування економічної безпеки дер-жави, одним із напрямків якої є забезпечення кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці, які через свою прибутко-вість привертають увагу злочинного світу і ста-ють об’єктом злочинних посягань. Конкурентне середовище, що характерне для ринкової еко-номіки, обумовлює гостру потребу в охороні та захисті інформації, серед якої важливе місце можна приділити банківській та комерційній та-ємниці. Підписання Угоди про асоціацію між Украї-ною та Європейським Союзом обумовило ряд зобов’язань, взятих на себе Україною, щодо га-рмонізації національної системи охорони прав інтелектуальної власності, важливим об’єктом яких є комерційна таємниця. Безпосередній вступ в дію зазначеної Угоди посилює актуаль-ність кримінально-правової охорони прав інте-лектуальної власності, для реального створен-ня спільного з європейськими країнами ринку інтелектуальної власності, виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань, формування її позитивного авторитету та сприйняття як рівно-

го члена міжнародної спільноти, забезпечення економічної безпеки держави. Комерційна тає-мниця за цивільним законодавством нашої держави є об’єктом права інтелектуальної вла-сності, що обумовлює актуальність її криміна-льно-правової охорони, в контексті вищезазна-ченого. В Україні створено абсолютно нову модель судового захисту прав інтелектуальної власнос-ті, що здійснює свій вплив і на стан криміналь-но-правової охорони зазначених прав. По-перше, створення Вищого суду з питань інтеле-ктуальної власності дозволить сформувати ста-лу і єдину судову практику щодо кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної влас-ності, до яких відносяться й злочини щодо відо-мостей, які становлять комерційну таємницю. По-друге, відповідний рівень судового захисту прав інтелектуальної власності, сприятиме ак-тивізації уваги іноземних інвесторів до України, оскільки забезпечення права інтелектуальної власності власника торгової марки, продукції або твору дозволить не лише гарантувати їх високу якість, однак й отримати законний при-буток від їх реалізації та споживання. Зазначене вище, обумовлює як теоретичне, так і практичне значення обраної тематики для науки криміна-льного права, а також роботи правоохоронних та судових органів, діяльність яких спрямована на виявлення, запобігання та припинення кри-мінальних правопорушень у сфері інтелектуа-льної власності та вирішення кримінально-пра-вових спорів щодо них, як і притягнення винних осіб до відповідальності. Окремі положення дослідження сфери інте-лектуальної власності як об’єкта кримінально-правової охорони були висвітлені у монографії  А.С. Нерсесяна [1] "Кримінально-правова охо-рона прав інтелектуальної власності", який до-сить змістовно обґрунтував, що злочини проти 
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прав інтелектуальної власності є самостійним об’єктом кримінально-правової охорони та пот-ребують їх систематизації в окремий розділ Особливої частини Кримінального кодексу Укра-їни (далі – КК України). Проте, автор не достат-ньо уваги приділив дослідженню питання кримі-нально-правової охорони комерційної таємниці як об’єкта права інтелектуальної власності. У концептуальному дослідженні "Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуаль-ної власності в Україні: перспективи розвитку та гармонізації з європейським законодавством", В.Б. Харченко [2] також не акцентував на пот-ребі розмежування банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охо-рони, оскільки банківська таємниця взагалі не відноситься до об’єктів права інтелектуальної власності. Крім того, правова природа комер-ційної таємниці були досліджені в роботі Магда-лени Коласа (Magdalena Kolasa, 2018) [3], але автором було приділено увагу розмежуванню правової природи комерційної таємниці як об’єк-та загального права приватної власності.  На сьогодні у кримінально-правовій доктрині не достатньо розглянуто питання співвідношення чи розмежування понять "банківської таємниці" та "комерційної таємниці" як об’єктів криміналь-но-правової охорони. Це обумовлює теоретичне та практичне значення подальшого дослідження зазначеної проблематики. Тому метою статті є вирішення проблемних аспектів розмежування банківської та комерційної таємниці, з’ясування сутності їх правової природи, що дозволяє ви-значити їх як відокремлені об’єкти кримінально-правової охорони. Її новизна полягає у висвіт-ленні пропозицій щодо внесення змін до діючого Кримінального кодексу України щодо виокрем-лення в Особливій частині норм, що регулюють питання кримінально-правової охорони банківсь-кої та комерційної таємниці. Завданням роботи є розмежування комерційної та банківської таєм-ниці як окремих самостійних об’єктів криміналь-но-правової охорони. Кримінально-права охорона банківської  та комерційної таємниці: виклик сучасності В умовах сучасного інформаційно-техноло-гічного розвитку суспільства найбільш цінним ресурсом, продуктом та предметом діяльності суспільства є інформація. При цьому процес її створення, передачі, накопичення, збереження, обробки та захисту обумовлюють потребу пос-тійного пошуку ефективних засобів і механізмів охорони самої інформації, а також усіх процесів щодо роботи з нею. При цьому, чим більшу ко-

мерційну цінність має інформація, тим більшою є потреба її захисту. Серед механізмів охорони комерційної та банківської таємниці особливе значення має забезпечення її правового захисту на високому рівні. Правовідносини у сфері охо-рони комерційної та банківської таємниці регу-люються нормами Цивільного, Господарського, Кримінального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення.  Комерційна та банківська таємниця є не-від’ємним життєво важливим інструментом у діяльності господарюючих суб’єктів держави. Комерційна таємниця, на відміну від банківської, є об’єктом права інтелектуальної власності від-повідно до норм чинного цивільного законодав-ства. У зв’язку з цим посилюється актуальність реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної вла-сності в Україні, якою визнано недосконалість та інертність змін системи державного управління сферою правової охорони інтелектуальної вла-сності. Це призвело до відсутності істотного прогресу в адаптації нормативно-правової бази до сучасних економічних та політичних умов (боротьба з "патентним тролінгом", Інтернет-пі-ратством, задоволення потреб ІТ-галузі, війсь-ково-промислового та агропромислового ком-плексів тощо). Більше того, кримінально-право-ва політика законодавця відносно охорони прав інтелектуальної власності та комерційної таєм-ниці як її об’єкта характеризується відсутністю визначеної та уніфікованої концепції. Це зумо-влено нестабільністю вітчизняного закону про кримінальну відповідальність, періодичними та непослідовними у різних напрямках (зокрема, як криміналізації так і декриміналізації окремих діянь). Необхідність кримінально-правового регулю-вання відносин, що виникають у сфері охорони банківської та комерційної таємниці, зумовлена об’єктивними закономірностями життя суспільс-тва, його постійного розвитку та виникненням нових правовідносин, що впливає на потребу стимулювання належної поведінки кримінально-правовими заходами. З метою забезпечення відповідного рівня кримінально-правової охорони банківської та ко-мерційної таємниці, необхідно визначити їх сут-ність для з’ясування, що саме становить об’єкт кримінально-правової охорони, а також соціаль-ну обумовленість такої охорони. Розглядаючи правову природу комерційної та банківської та-ємниці, як об’єктів кримінально-правової охоро-ни, звернемо увагу на їх принципові відмінності. 
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Так, відповідно до п.1 ст.420 Цивільного Кодек-су України (далі – ЦК України), комерційна тає-мниця є об’єктом права інтелектуальної власно-сті, що в свою чергу обумовлює особливості її кримінально-правової охорони. При цьому саме поняття комерційної таємниці у ЦК України ви-значено як "інформація, яка є секретною" в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складників є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона нале-жить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та є предметом адекватних наявним обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію" [4]. Цікавою з цього приводу є думка, Магдалени Коласа (Magdalena Kolasa, 2018), яка зазначає, що у наукових дискусіях США викликає найбі-льший інтерес питання, що комерційна таємни-ця, є не просто цінною секретною інформацією та об’єктом права інтелектуальної власності, але й об’єктом загального права власності, і може виступати як об’єкт заповіту, чи виступати ліквідованим майном у разі банкрутства [3, с.82]. Джефрі Д. Данн (Jeffrey D. Dunn, 2007) та Пол Ф. Сейлер (Paul F. Seiler, 2007) також підт-римують думку, що комерційна таємниця не по-требує спеціальних режимів правової охорони. Загальний режим охорони комерційної таємниці як об’єкта права власності, на думку науковців, є найбільш ефективним режимом та не потре-бує додаткових затрат на його забезпечення [5, с.2]. Проте, аналіз чинного законодавства нашої держави, у контексті взаємозв’язку банківської та комерційної таємниці, дозволяє визначити, що комерційна таємниця має не просто власний спеціальний режим правової охорони як об’єкт права інтелектуальної власності, але й підпадає під режим банківської таємниці, за встановле-них умов. Відповідно до ст.60 Закону України "Про бан-ки та банківську діяльність", банківську таємни-цю становить інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та вза-ємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості стосовно комерційної діяльності клі-єнтів чи комерційної таємниці, будь-якого прое-кту, винаходів, зразків продукції та інша комер-ційна інформація [6]. З цього приводу можна зазначити, що зв’язок банківської та комерційної таємниці полягає в наступному: якщо комерцій-на таємниця стала відомою банківській установі 

у процесі обслуговування клієнта (володільця комерційної таємниці) та взаємовідносин з ним, або ж третім особам при наданні послуг банку, а володілець комерційної таємниці вжив всіх аде-кватних наявним обставинам заходів щодо збе-реження її секретності, то така таємниця підпа-дає під правовий режим банківської таємниці.  Комерційна таємниця як об’єкт права  інтелектуальної власності Розглядаючи комерційну таємницю як об’єкт інтелектуальної власності, необхідно звернути увагу на майнові права володільця комерційною таємницею. Цими правами відповідно до поло-жень ЦК України є: 1) право на використання комерційної таємниці; 2) виключне право дозво-ляти використання комерційної таємниці; 3) ви-ключне право перешкоджати неправомірному використанню комерційної таємниці, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Тобто, майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю належать особі, яка правомірно визнала інформацію коме-рційною таємницею, якщо інше не встановлено договором. Умисне розголошення комерційної або банківської таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв’язку з про-фесійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих моти-вів і завдало істотної шкоди суб’єкту господарсь-кої діяльності, передбачає кримінальну відпові-дальність. Б. Демірал Бакірман (Büşra Demiral Bakirman, 2017), досліджуючи проблему кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці за законодавством Турецької Респуб-ліки, зазначає, що згідно зі ст.239 КК Турецької Республіки кримінальній відповідальності підля-гає будь-яка особа, яка розголошує або розкри-ває відомості чи документи, що містять комер-ційну, банківську таємницю або таємницю клієнта (замовника, покупця), а також інформа-цію про наукові дослідження, наукові відкриття чи промислові зразки, яка стала відома їй у зв’язку з виконанням службових чи професійних обов’язків, чи у зв’язку з творчою діяльністю. Науковець вважає не доцільним об’єднувати такі об’єкти кримінально-правової охорони, як комерційна, банківська таємниця, таємниця клі-єнта (замовника, покупця) в структурі одного складу злочину, звертаючи увагу на те, що бан-ківська таємниця охоплює й комерційну таємни-цю [7]. Подібної думки дотримується й українсь-кий науковець, Ю.В. Зінченко, який зазначає, що 
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виходячи зі змісту ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" та приймаючи до уваги встановлений перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, можна ствер-джувати, що банківська таємниця охоплює на-багато ширше коло відомостей, ніж комерційна таємниця, і по суті "поглинає" її [8]. З такою по-зицією складно погодитися, оскільки вичерпний перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, відображено в положеннях Закону України "Про банки та банківську діяльність". Зміст і обсяг комерційної таємниці визначають фізичні та юридичні особи на власний розсуд, на відміну від банківської таємниці, вичерпний перелік відомостей якої зазначено законом. Власники комерційної таємниці за особистим бажанням здійснюють її поширення, при цьому самостійно визначають порядок доступу до неї, вчиняють заходи щодо її збереження та охоро-ни. У той час як правовий режим охорони та обов’язок збереження банківської таємниці оче-видно і у встановленому порядку передбачені виключно законом. До комерційної таємниці належать відомості науково-технічного, організаційного, комерцій-ного, виробничого, статистичного та іншого ха-рактеру, за винятком тих, які відповідно до чин-ного законодавства не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. З урахуванням ознак ко-мерційної таємниці, не можна обмежити зміст чи коло відносин, якими охоплюється комерцій-на таємниця, окрім інформації і відомостей, які не можуть становити комерційну таємницю. До останніх відомостей згідно з Постановою Кабі-нету Міністрів України від 09.08.2993 р. № 611 належать: установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи го-сподарською діяльністю та її окремими видами; інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні для перевір-ки обчислення і сплати податків та інших обо-в’язкових платежів; відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в ціло-му та за професіями й посадами, а також наяв-ність вільних робочих місць; документи про сплату податків і обов’язкових платежів; інфор-мація про забруднення навколишнього природ-ного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення зако-нодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; документи про платоспромож-ність; відомості про участь посадових осіб підп-риємства в кооперативах, малих підприємствах, 

спілках, об’єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; відо-мості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню [9]. В інших випадках, власник комерційної таємниці самостійно ви-значає, які відомості щодо його діяльності ста-новлять комерційну таємницю, і потребується дотримання ключових ознак комерційної таєм-ниці – тобто наявність комерційної цінності, сек-ретність, і щодо неї вжито всіх заходів збере-ження. Таким чином, банківська таємниця не поглинає комерційну. Режим банківської таєм-ниці щодо відомостей, що становлять комерцій-ну таємницю і є тим самим адекватним заходом збереження комерційної таємниці, тим більше відомості, що становлять комерційну таємницю можуть ніколи не стати відомими банку, за умо-ви, що власник комерційної таємниці не буде клієнтом банку. М.В. Ситницький зазначає, що відомості, які можуть належати до комерційної таємниці (наприклад, підприємства), повинні мати такі ознаки: не містити державної таємни-ці; не наносити шкоди інтересам суспільства; відноситись до виробничої діяльності підприєм-ства; мати дієву або потенційну комерційну цін-ність та створювати переваги у конкурентній боротьбі; мати обмеження у доступі тощо. Зло-вживання комерційною таємницею з точки зору відношення до неї значної кількості відомостей, може призвести до надмірної засекреченості організації і, як наслідок, викликати втрату дові-ри клієнтів, а отже і прибутку. Для максимізації кількості клієнтів організація має бути публічною і відкритою в інформуванні про свою діяльність, але не забувати про те, що секрет успіху поля-гає у своєчасному використанні комерційної та-ємниці і неможливістю її використання конкуре-нтами [10, с.264]. С.Л. Ємельянов звертає увагу на спільну ознаку банківської та комерційної таємниці, яка створює хибне уявлення, що вони є рівнознач-ними об’єктами кримінально-правової охорони в структурі ст.231 "Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємни-цю" та ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" КК України.  Цією ознакою є режим таємниці, який, на ду-мку автора, є правовим механізмом її захисту, який ґрунтується на законодавчих підставах обмеження доступу до інформації, що стано-вить таємницю, визначеної регламентації про-цесу обігу цієї інформації (отримання, засекре-чування, зберігання, ознайомлення, передача, 
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розсекречування тощо). Саме ця складова бан-ківської таємниці та її практична реалізація має багато спільного із режимами комерційної, слу-жбової та професійної таємниць. Це не є див-ним, оскільки, суттєво відрізняючись за визна-ченням та змістом (тобто загальною частиною), усі законодавчо визначені таємниці (близько 20-ти видів) повинні обмежувати доступ до інфор-мації, що їх становить, за допомогою встанов-лення спеціальних режимів конфіденційності [11, с.196]. Перспективи вирішення проблеми  кримінально-правової охорони банківської та комерційної таємниці Звертаємо увагу на те, що навіть формулю-вання кримінально-правових норм ст.231 та ст.232 "Незаконне збирання з метою викорис-тання або використання відомостей, що станов-лять комерційну або банківську таємницю", "Роз-голошення комерційної або банківської таємниці" КК України [12] та використання законодавцем сполучника "або" є дискусійним. Це фактично означає, що комерційна та банківська таємниця розглядаються законодавцем як синонімічні по-няття, що не є коректним, на наш погляд.  О. Світличний наголошує на тому, що перед-бачаючи кримінальну відповідальність за неза-конні дії щодо комерційної таємниці, законода-вець відносить їх до злочинів, що вчинюються у сфері господарської діяльності. Наприклад, здійснення господарської діяльності неможливе без реалізації господарюючим суб’єктом (фізич-ною особою-підприємцем) свого права на річ (майно) відповідно до закону та за своєю во-лею, незалежно від волі інших осіб (права влас-ності). Тобто, законодавець, при розміщенні статей 231 та 232 в розділі VII "Злочини у сфері господарської діяльності" КК України, підтвер-джує, що реалізація права на комерційну таєм-ницю пов’язана певним чином зі здійсненням господарської діяльності і відносить до кола по-терпілих – суб’єктів господарської діяльності [13, с.191]. Проте, КК України не дозволяє в до-статньому ступені захистити інтереси суб’єкта господарювання в сфері охорони комерційної таємниці. Адже не має встановлених на законо-давчому рівні чітких кордонів криміналізації не-законних дій щодо комерційної таємниці. При обігу за судовим захистом заявникові необхідно насамперед довести факт порушення режиму таємності комерційної інформації й наслідку цього порушення. А оскільки законодавчому по-рядку не регламентований розмір істотної шко-ди, що є обов’язковою ознакою об’єктивної сто-

рони злочинів, передбачених ст.ст.231, 232 КК України, це робить їх фактично непридатними на практиці [14]. Крім того, недоліком у право-вому регулюванні кримінальної відповідальності за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, є упущення того аспекту, що комерційна таємниця є об’єктом права інте-лектуальної власності. Для удосконалення практичної реалізації кримінально-правової охорони банківської та ко-мерційної таємниці, необхідно зосередити увагу на тому, що комерційна таємниця є об’єктом забезпечення права інтелектуальної власності. В Україні існує нагальна потреба в прийнятті спеціального нормативно-правового акту щодо регулювання комерційної таємниці, її обігу, ре-жиму її правової охорони, що, в свою чергу, вплине на стан її кримінально-правової охорони та на удосконалення механізмів забезпечення високого рівня охорони комерційної таємниці, у випадках, коли вона стає відома банку і підпа-дає під правовий режим банківської таємниці. Як доцільно зазначає А. Хрідочкіна, злочини проти права інтелектуальної власності – це пе-редбачені кримінальним законодавством суспі-льно небезпечні, винні та протиправні діяння, вчинені суб’єктами таких злочинних діянь, які посягають на сукупність майнових та особистих немайнових прав на результати інтелектуальної творчої діяльності людини (результати літера-турно-мистецької діяльності, науково-технічної творчості та індивідуалізації товарів (послуг) і їх виробників) [15, с.347]. Тобто, це означає, що зазначена група суспільно-небезпечних діянь має свій особливий об’єкт. Ним є суспільні від-носини, що складаються у сфері захисту прав інтелектуальної власності в процесі їх порушення.  Дотримуємося думки, що з урахуванням су-часних тенденцій розвитку інституту судового захисту прав інтелектуальної власності, та з ме-тою забезпечення правових основ діяльності Вищого суду з питань інтелектуальної власнос-ті, виникає потреба у вдосконаленні положень чинного кримінального законодавства відносно забезпечення належного рівня захисту прав ін-телектуальної власності в Україні [16]. Допуска-ємо, що це є можливим за рахунок внесення відповідних змін до положень чинного КК України. Так, на нашу думку, з урахуванням різних об’єк-тів кримінально-правової охорони потребується виділення зі ст.232 "Розголошення комерційної або банківської таємниці" окремих кримінально-правових норм: "Розголошення комерційної тає-мниці" та "Розголошення банківської таємниці". 
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За відповідною ознакою пропонуємо виділити окремі кримінально-правові норми й зі ст.231 КК України. Вважаємо, що група злочинів у сфері банківської діяльності є окремою групою суспіль-но-небезпечних діянь, що характеризуються ви-ключними ознаками, пов’язаними, насамперед з провадженням банківської діяльності, зміст якої висвітлено у положеннях Закону України "Про банки і банківську діяльність". Зокрема, банківсь-ка діяльність – залучення у вклади грошових ко-штів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб [6]. Криміналізація суспільних відносин у сфері банківської діяльності, недоліки правового регу-лювання банківських правовідносин, відсутність цілеспрямованої політики держави в цій сфері зумовлюють потребу у формуванні забезпечува-льних кримінально-правових норм, які створять умови для успішного запобігання злочинам у сфері банківської діяльності [17, c.138]. Проведений аналіз щодо потреби розмежу-вання банківської та комерційної таємниці як об’єктів кримінально-правової охорони та за-безпечення права інтелектуальної власності дозволив дійти висновку про необхідність виок-ремлення у самостійний розділ Особливої час-тини КК України групи кримінальних правопо-рушень проти прав інтелектуальної власності. Відповідно до ч.2 ст.20 Господарського про-цесуального кодексу України, до підвідомчості Вищого суду з питань інтелектуальної власності належать справи у спорах, які виникають із від-носин, пов’язаних із захистом від недобросовіс-ної конкуренції, зокрема, щодо розголошення та використання комерційної таємниці [18]. Тобто, виходячи з такої позиції законодавця, розуміємо, що справи щодо захисту комерційної таємниці, на відміну від банківської таємниці, належать до підвідомчості Вищого суду з питань інтелектуа-льної власності. На нашу думку, зміст відомос-тей, що становлять комерційну та банківську та-ємниця, є різними предметами різних злочинів, що обумовлює потребу у адаптації положень чин-ного КК України з урахуванням цих відмінностей.  Висновки Під впливом сучасних тенденцій становлен-ня інституту судового захисту прав інтелектуа-льної власності в Україні виникає нагальна пот-

реба вдосконалення законодавчої бази в пи-танні правової охорони об’єктів прав інтелекту-альної власності, серед яких цінне місце займає комерційна таємниця. З урахуванням того, що комерційна та банківська таємниця об’єднані однією охоронною нормою Кримінального коде-ксу України, встановлено, що банківська та ко-мерційна таємниця мають абсолютно різну пра-вову природу, що дозволяє розмежовувати їх як самостійні об’єкти кримінально-правової охоро-ни. Обґрунтовано, що комерційна таємниця як об’єкт права інтелектуальної власності не вхо-дить до банківської таємниці, а підпадає під пра-вовий режим банківської таємниці, за умови коли відомості, що становлять комерційну таємницю стали відомими банку у зв’язку з обслуговуван-ням клієнта (власника комерційної таємниці). В перспективі подальшого удосконалення положень кримінального законодавства запро-поновано внесення змін до чинного КК України і розміщення в його структурі самостійного розді-лу: "Злочини у сфері захисту прав інтелектуа-льної власності". До передбачуваного розділу, поряд із іншими кримінально-правовими нор-мами, пропонуємо помістити норми про відпові-дальність за "Незаконне збирання з метою ви-користання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю" та "Розголо-шення комерційної таємниці". Злочини ж щодо банківської таємниці належать до злочинів, що вчинюються у сфері банківської діяльності. Ро-змежування зазначених об’єктів кримінально-правової охорони дозволить вирішити питання справедливого притягнення до кримінальної відповідальності осіб за вчинення злочинів що-до розголошення комерційної та банківської та-ємниці, сприятиме покращенню процесів розг-ляду судових справ відповідних категорій та призначенню більш справедливих покарань. Конфлікт інтересів Автори заявляють, що не існує будь-якого конфлікту інтересів. Вираз вдячності Робота виконана в рамках проекту для мо-лодих вчених 2017 р.: "Удосконалення законо-давства України щодо забезпечення безпеки сфери банківської діяльності в умовах євроінте-грації: економіко-правовий аспект" (№ держав-ної реєстрації: 0117U006531). 
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